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Przeznaczenie i właściwości
Do wykonywania wierzchniej warstwy profi li ciągnionych oraz wyrównywania • 
powierzchni i uzupełniania niewielkich ubytków podłoża.
Zalecana do wykańczania powierzchni rdzeni wykonanych uprzednio z ZAPRAW • 
DO CIĄGNIONYCH PROFILI SZTUKATORSKICH  ZMP lub ZMP-R
Do stosowania na podłożach wykonanych z betonu, cegły oraz z tynków ce-• 
mentowych i wapiennych.
Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.• 
Zalecana grubość warstwy 3-10 mm.• 
Zawiera specjalne włókna polipropylenowe, które dodatkowo wzmacniają • 
warstwę i ograniczają możliwość wystąpienia spękań.
Hydrofobowa.• 
Materiał opracowany specjalnie na potrzeby konserwacji obiektów zabytkowych • 

– charakteryzuje się optymalnie dobranymi parametrami wytrzymałościowymi 
i fi zyko- chemicznymi, zwłaszcza bardzo niskim skurczem liniowym.
Produkowana w kolorze białym.• 

Przygotowanie podłoża
Sposób oczyszczenia podłoża powinien być dopasowany indywidualnie dla 
danego obiektu, w zależności od wytrzymałości i stanu zachowania materiału 
podłoża oraz jego wartości historycznej. W przypadku uzupełniania ubytków, 
podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu, brudu lub innych zanie-
czyszczeń. Słabo związane fragmenty powierzchni należy uprzednio odkuć, zaś 
części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki drucianej. Oczyszczone 
podłoże przed nałożeniem SZPACHLI SZTUKATORSKIEJ SM–FINISZ powinno być 
wilgotne, ale nie mokre. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, 
zaleca się zastosować emulsję gruntującą ATLAS UNI-GRUNT. 

Sposób użycia
Suchą mieszankę wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (zalecane proporcje: 
ok. 7,0 l na 25 kg), a następnie mechaniczne wymieszać do momentu uzyskania 
jednorodnej mieszaniny bez grudek i wydzielającej się cieczy. Zaprawa nadaje 
się do stosowania po ok. 5 minutach i po ponownym przemieszaniu. Zaprawę 
nakłada się na podłoże warstwą o równomiernej grubości, a następnie formuje 
za pomocą profi lu wykroju w sposób ciągły. Czas otwartej pracy (pomiędzy na-
ciągnięciem zaprawy a przeciągnięciem wykroju) uzależniony jest od chłonności 
podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. W przypadku uzupeł-
niania ubytków zaleca się najpierw wypełniać większe ubytki. Świeżo nałożoną 
warstwę zaprawy należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem.

Uwagi
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania • 
wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą bezpośrednio po użyciu. Trudne• 
do usunięcia resztki związanej zaprawy zmywa się środkiem ATLAS SZOP.
Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umiesz-• 
czonej na opakowaniu. Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie za-
mkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, w temperaturze dodatniej 
(najlepiej na paletach).
Produkt drażniący, zawiera cement. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. • 
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Chronić przed dziećmi. Nie 
wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody 
i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie 
rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocz-
nie zasięgnąć porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Dane techniczne
SZPACHLA SZTUKATORSKA SM–FINISZ jest fabrycznie przygotowaną, suchą 
mieszanką produkowaną na bazie najwyższej jakości spoiwa hydraulicznego 
oraz wypełniaczy kwarcowych i dodatków.  

Data aktualizacji: 2013.09.16. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, 
wszystkie poprzednie tracą ważność. 

SZPACHLA SZTUKATORSKA SM–FINISZ
ZAPRAWY SZTUKATORSKIE

Proporcje mieszania woda/sucha 
mieszanka

ok. 7,0 l/25 kg

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny

Czas otwarty pracy ok. 15 minut

Zużycie ok. 1,5 kg zaprawy na 1 m2

Temperatura przygotowania 
zaprawy 

i otoczenia w trakcie prac
od +5 °C do +25 °C

Dostępne opakowania worki papierowe 25 kg

Zawartość rozpuszczalnego chromu 
(VI)  w gotowej masie wyrobu

≤ 0,0002 %

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej
o parametrach technicznych, korzyściach
lub promocjach produktu

www.atlas.2dkod.pl/350
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