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VAGGSPACKLE FINN 
                        GOTOWA GŁADŹ SZPACHLOWA 

 

Typ produktu 
Gotowa gładź szpachlowa do ścian i sufitów.  
 

Przeznaczenie 
Gładź szpachlowa VAGGSPACKEL jest wyrobem najwyższej jakości szczególnie 
polecanym do ostatecznego, wykończeniowego gładzenia powierzchni ścian i sufitów 
metodą ręczną lub maszynową. Gładź szpachlowa może być stosowana wewnątrz 
pomieszczeń na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, gipsowo-
kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń „mokrych”, gdzie stała wilgotność powietrza 
przekracza 70%.  
 

Właściwości produktu 
Gładź szpachlowa jest paro-przepuszczalną masą stworzoną na bazie minerałów 
drobno zmielonych. Charakteryzuje się niską kurczliwością, krótkim czasem schnięcia, 
a dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych składników daje bardzo gładkie, białe  
i łatwe do szlifowania powierzchnie. Gładź szpachlowa w czasie stosowania zachowuje 
stałą konsystencję. Niezużytą, szczelnie zamknięta masa szpachlowa zachowuje 
przydatność do dalszego stosowania. Szpachla zapewnia ułatwioną obróbkę po 
wyschnięciu, przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych.  

Informacje dotyczące aplikacji  
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże do szpachlowania powinno być czyste, suche, mocno związane, wolne od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. 
Istniejącego na powierzchni grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Podłoża mocno chłonne i słabe przed szpachlowaniem 
wzmocnić gruntem Scala Ultra Primer 08 w zależności od stopnia chłonności podłoża. Po nałożeniu, wyschnięciu i wygładzeniu oraz 
przeszlifowaniu, przetrzeć na sucho, odpylić i zagruntować farbą gruntująco-podkładową Ultra Primer 08 przed nałożeniem wierzchniej 
warstwy farby.  

 
Aplikacja  
Nie rozcieńczać. Gładź szpachlowa jest gotowa do użycia. Delikatnie wymieszać przed użyciem. Równomiernie nakładać za pomocą 
narzędzi ze stali nierdzewnych. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Większe ubytki i nierówności 
pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej wcześniej. Szlifować przy użyciu siatki lub drobnoziarnistego papieru  
ściernego. Przy nakładaniu agregatem hydrodynamicznym można rozcieńczyć do max 2% objętości. Gładź szpachlową Vaggspackel 
można nakładać urządzeniami hydrodynamicznymi od średnicy dyszy 0,027 cala bez rozcieńczania. Grubość nakładanej warstwy 
zależy od średnicy dyszy (dysze od 0,027 cala do 0,039 cala) Zaleca się stosować 2-3 warstwy w zależności od zamierzonego efektu.   

 
Warunki nakładania warstw  
Nie szpachlować w temp. poniżej 5°C i powyżej 30°C. Nie mieszać z innymi szpachlami. Chronić przed zamarzaniem. 

 
Dane techniczne 
 

Uwagi  
Stosowanie produktu i warunki nawierzchni pozostają 

poza kontrolą producenta, zatem ewentualna 
odpowiedzialność jest ograniczona tylko do wymiany 

produktu. Robocizna i związane z nią koszty  
nie są uwzględniane. 

 
Warunki bezpieczeństwa  
Trzymać z dala od dzieci. 

 
Ochrona środowiska  

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników 
wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.  

 

Wydajność Do 2 m2/kg w zależności od podłoża, 

Rozpuszczalnik: Woda 

Nakładanie: Paca lub agregat 

Przeznaczenie: Do ścian I sufitów wewnątrz 

Gęstość g/cm3 1,85 +/- 5% 

Przyczepność do betonu 

PN-85/B-04500 

Na sucho: ≥0,5 

Na mokro: ≥0,4 

Czas schnięcia: (wskazane 
jest przestrzeganie temperatury 

i wilgotności podanych w karcie 
technicznej)  

Sucha w dotyku: 4 do 8 godz. 
Następne malowanie: 12 godz. 

Całkowite wyschnięcie: 12 godz.  
W temp. min 5oC max 30 oC i max. wilgotności 70% 

Gwarancja: 
12 miesięcy od daty produkcji przy zachowaniu 
fabrycznej szczelności opakowania.  

Opakowania: 5kg, 20 kg 

  

 

 


