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Biała zaprawa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania i wyrównywania powierzchni ścian

WŁAŚCIWOŚCI
Zaprawa SKAŁA ZS jest gotową suchą mieszanką wysokiej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących. 
Zaprawa jest produktem wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży 
mineralnych oraz dużą plastycznością. Drobnoziarnista, grubość ziarna do 0,5 mm. 

ZASTOSOWANIE
Biała zaprawa szpachlowa SKAŁA ZS przeznaczona jest do szpachlowania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów oraz do 
wykonywania gładkich tynków. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.  

Zalecana na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton,
- wszystkie podłoża nośne po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Zaprawę szpachlową SKAŁA ZS można stosować na podłoże nośne, suche i równe, oczyszczone z warstw mogących osłabić jej 
przyczepność np. z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, itp. Podłoże powinno być wolne od agresji 
biologicznej. W  przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić preparatem SKAŁA  RENOVA 
produkt algo- i grzybobójczy. Warstwy podłoża o słabej nośności jak głuche tynki, odspojone powłoki malarskie itp. należy usunąć. 
Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem gruntującym SKAŁA PG. Okres schnięcia preparatu 
gruntującego wynosi około 3-6 godzin w optymalnych warunkach pogodowych.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI
Zawartość opakowania wsypać do pojemnika z 6,0 - 6,5 litra wody.  Mieszać mechanicznie (wiertarką) lub ręcznie, aż do uzyskania 
jednorodnej masy, następnie pozostawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby przygotowana masa została 
dokładnie wymieszana i nie zawierała żadnych grudek. Zaprawa zachowuje swoje właściwości przez ok. 4 godz.

SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowaną zaprawę rozprowadzić równomiernie na podłoże gładką stalową pacą. W miarę postępu prac naniesioną  zaprawę 
wygładzać lub wykończyć poprzez zacieranie pacą filcową. Grubość naniesionej jednorazowo warstwy nie powinna być większa 
niż 5mm.  Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia 
i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania zaprawy zastosowanej wewnątrz należy unikać przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację w pomieszczeniu. Powierzchnie zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i opadami atmosferycznymi, 
w trakcie nakładania i bezpośrednio po nim. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża 
od  +5°C do 25°C. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału. 

ZUŻYCIE
Średnie zużycie zaprawy zależy m.in. od grubości warstwy, stopnia nierówności podłoża i wynosi ok. 1,5kg na 1m² przy grubości 
warstwy 1 mm.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI PRACY
Bezpośrednio po zakończeniu prac, przeczyścić przewody przy użyciu gumowej kulki, maszyny i narzędzia przemyć czystą wodą. 

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P280 - 
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. P302 + P352 
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P304+ P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 
DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku 
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki. Zasięgnąć 
porady/ wysypki. Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym 
użyciem. P501 - Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami. Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej 
zaprawie wyrobu ≤ 0,0002%. 

SKAŁA ZS
Zaprawa szpachlowa PRZECHOWYWANIE

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym pomieszczeniu w oryginalnie zamknię-
tym opakowaniu. Worki na budowie układać na paletach i zabezpieczać przed deszczem i wilgocią kondensacyjną. 

DANE TECHNICZNE
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Niniejsza instrukcja określa zakres stosowania materiału i zalecany sposób prowadzenia robót, ale nie może zastąpić zawodowego 
przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych zaleceń prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. Produ-
cent gwarantuje jakość wyrobu natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wraz z ukazaniem się niniejszej informacji 
technicznej tracą ważność wszystkie poprzednie karty techniczne.
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WYKAZ WŁAŚCIWOŚCI

Reakcja na ogień
Wytrzymałość na ściskanie
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia
Absorpcja wody
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej.
Współczynnik przewodzenia ciepła
Trwałość: mrozoodporność-Ubytek masy 
Trwałość: mrozoodporność - spadek wytrzymałości na zginanie 
Trwałość: mrozoodporność - spadek wytrzymałości na ściskanie 

WARTOŚCI DEKLAROWANE

Klasa A1
Kat. CS IV ( ≥ 6N/mm2)
0,9 – 1,1 [N/mm2]  - FP:B
Kat. W 1   (c ≤ 0,4kg/m2·min0,5)
μ 13 
0,47/ 0,54* [W/m·K]
< 5 [ %]
< 45 [ %]
Kat. CS IV
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