
 
OPIS TECHNICZNY 

AKR/SZ/2018 

Strona 1 z 2 
 

Soudal Sp. z o.o. -  ul. Gdańska 7, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, tel/fax (22) 785 90 40 
www.soudal.pl 

 

LEKKA SZPACHLA AKRYLOWA 

Dane techniczne: 

Podstawa: Dyspersja akrylowa 

Konsystencja:  Pasta 

System utwardzania: Wysychanie fizyczne 

Czas tworzenia naskórka: Ok. 5 minut (przy 20 °C/65 % RH) 

Ciężar właściwy: 0,55 g/cm3  

Temperatura aplikacji: Od + 5°C do + 25°C 

Odporność termiczna: Od – 20°C do + 80°C 

Skurcz po utwardzeniu: Brak skurczu 

Zużycie:  Ok. 1l/m2 (w zależności od podłoża) 

 

Charakterystyka: 
Szybkoschnąca, super-
lekka szpachla akrylo-
wa o konsystencji 
pianki i doskonałej 
przyczepności do 
wszelkich podłoży po-
rowatych. Idealna do 
wypełnień szczelin i 
pęknięć w wewnętrz-
nych ścianach i sufi-

tach. Nie kurczy się i nie pęka. Może być 
malowana już po 15 minutach. 
 
Zastosowanie:  
- Wypełnianie i wyrównywanie ubytków, 

szczelin i rys w sufitach i ścianach w 
systemach suchej zabudowy,  

- maskowanie wkrętów i innych łączni-
ków mechanicznych,  

- spoinowanie płyt kartonowo-gipsowych 
itp.  

 
Opakowanie i kolor: 
Wiaderko 0,9L lub 2,5L: biały. 
 
Przechowywanie: 
12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym 
opakowaniu, w chłodnym i suchym miej-
scu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C. 
 
 
 

Normy i certyfikaty: 
Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL 
NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z syste-
mem kontroli jakości ISO 9001. 
 
Sposób użycia: 
- Podłoże powinno być czyste, odkurzo-

ne i odtłuszczone,  
- powierzchnie bardzo chłonne delikatnie 

zwilżyć wodą przed szpachlowaniem 
lub zagruntować, używając tego same-
go produktu rozcieńczonego wodą w 
stosunku 1:2,  

- zabezpieczyć farbą łby wkrętów i po-
wierzchnie łączników mechanicznych, 

- po nałożeniu powierzchnię wygładzić 
szpachelką przed utworzeniem się na-
skórka,  

- w razie potrzeby warstwa uszczelnia-
cza może być szlifowana po utwardze-
niu,  

- większe ubytki wypełniać „na dwa ra-
zy”, kolejną warstwę nakładając po wy-
schnięciu poprzedniej (ok. 1h w warun-
kach optymalnych), 

- czyszczenie narzędzi i podłoża: wodą 
bezpośrednio po użyciu.  

 
Zalecenia:  
- Nie stosować w miejscach narażonych 

na stały kontakt z wodą. 
- Nie stosować do szkła i metali, PE, PP i 

podłoży bitumicznych.  

http://www.soudal.pl/
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- Produkt daje się malować większością 
dostępnych na rynku farb do ścian i su-
fitów, ale ze względu na bardzo dużą 
ilość typów farb zalecamy wcześniejsze 
wykonanie testów. 

- Farby o wysokiej zawartości wypełnia-
czy mogą ściągać się i odrywać od wy-
pełnienia.  

Uwaga! Farba powinna być wystarczająco 
elastyczna, by kompensować ruchy podło-
ża.  
 
Zalecenia BHP: 
Przy użyciu produktu przestrzegać zwy-
kłych zasad higieny pracy:  
- unikać kontaktu ze skórą, 
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć 
natychmiast wodą. 

. 
 
 

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na 
różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kon-
trolą, nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypad-
kach zaleca się przeprowadzenie próby. 
 

http://www.soudal.pl/

