
NAZWA:
SZPACHLA / KIT DO DREWNA

MODOSTUC / PLASVEROI

OPIS: Profesjonalna,  bezwonna,  znakomitej  jakości,  wodorozcieńczalna 
szpachla  w  paście  wykonana  na  bazie  wypełniaczy  celulozowych, 
kredy i gipsu naturalnego. 
Charakteryzuje  się  bardzo  dobrą  przyczepnością  do  podłoża 
i elastycznością oraz szybkim schnięciem. 
Łatwa w szlifowaniu. Niski stopień zapadania szpachli. 
Bardzo  dobrze  przyjmuje  bejce  i  koncentraty  barwiące 
(w szczególności wytworzone na bazie wody). 
Masa jest gotowa od razu do użycia. Podstawowy skład produktu jest 
niepalny, nieszkodliwy. 

PRZEZNACZENIE: Do uzupełniania niewielkich ubytków w drewnie i innych materiałach 
drewnopochodnych.  Przeznaczona  również  do  uzupełniania 
niewielkich ubytków w murach i tynkach. 
Bardzo dobry podkład pod polichromie i złocenia. 
Kit wykorzystywany przez zakłady stolarskie, pozłotników, ramiarzy 
oraz pracownie zajmujące się konserwacją zabytków. 

NANOSZENIE: Szpachelką.  Nie  wymaga  żadnych  środków  zabezpieczających 
podczas nanoszenia.

CIĘŻAR WŁAŚCIWY 1,92 – 1,96  kg / litr

BARWY: biała, czarna, sosna, buk, dąb, orzech, orzech ciemny,             
mahoń, teak, palisander

OPAKOWANIA: Plastikowe wiaderka o pojemności 5 kg. 
Szpachli nie wolno przechowywać w metalowych pojemnikach (grozi 
korozją).

MAGAZYNOWANIE: W suchym pomieszczeniu. Szpachla winna być szczelnie zamknięta, 
co  skutecznie  zapobiega  nadmiernemu  wysychaniu.  W  przypadku 
wyschnięcia dodać niewielką ilość wody oraz dokładnie i  starannie 
całość wymieszać. 
Temperatura magazynowania nie może spaść poniżej
5oC. Nie poddawać działaniu promieni słonecznych.

Przed zastosowaniem produktu, użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego sprawdzenia jego przydatności do stosowanej 
technologii oraz określonego sposobu użytkowania przed nanoszeniem. W przypadku zastosowania produktu niezgodnie 
z jego przeznaczeniem, nie ponosimy odpowiedzialności za końcowy efekt obróbki.
Informacje  zawarte  w  powyższej  karcie  technicznej  zawierają  wszelkie  informacje  zgodne  z  naszą  najlepszą  wiedzą. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, odstępstwa lub nieprawidłowe informacje. 
Informacje zawarte w karcie technicznej stają się nieaktualne po ukazaniu się nowej karty technicznej. Prosimy o kontakt  
z przedstawicielem w celu upewnienia się, że posiadają Państwo najnowszą wersję karty. 
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