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WŁAŚCIWOŚCI
SKAŁA ZW jest gotową suchą mieszaniną na bazie cementu, wypełniaczy i dodatków modyfikujących. Zaprawa jest produktem 
wydajnym, wygodnym i łatwym w użyciu.

ZASTOSOWANIE
Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW przeznaczona jest do szpachlowania, wyrównywania i wypełniania ubytków w podłożu , murach, 
tynkach oraz do innych prac wykończeniowych. Zmniejsza zużycie zapraw klejowych, tynków itp. Charakteryzuje się  bardzo dobrą 
przyczepnością do podłoża. 
Zalecany na:
- tynki cementowe i cementowo-wapienne,
- beton i gazobeton,
- cegły, pustaki,
- bloczki betonowe,
- materiały ceramiczne i wapienno-piaskowe,

Zaprawa wyrównująca SKAŁA ZW  jest produktem wodoodpornym i mrozoodpornym. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz budynków.

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb itp.. 
Zniszczone i słabo przylegające elementy usunąć. Chłonne podłoża zagruntować gruntem SKAŁA PG lub SKAŁA PGU.
Przygotowanie masy:
Masę przygotowuje się przez wsypanie suchej zaprawy SKAŁA ZW do wody w proporcji 4,75-5,5
litra wody na worek 25kg zaprawy.  Mieszać ręcznie lub mechanicznie za pomocą wiertarki wolnoobrotowej, aż do uzyskania 
jednorodnej mieszaniny bez grudek. Nie należy dodawać piasku i cementu. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje 
swoje właściwości robocze przez około 4 godziny. Bezpośrednio przed każdorazowym użyciem należy powtórnie wymieszać.
Wykonanie:
Przygotowaną zaprawę SKAŁA ZW  należy nanosić na podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy metalowej. Grubość jednorazowo 
nałożonej zaprawy nie powinna być większa niż 2cm. Wyrównywaną powierzchnię można wykończyć poprzez zacieranie pacą 
filcową lub styropianową.  Czas otwarty pracy (pomiędzy nałożeniem zaprawy, a zatarciem) zależy od chłonności podłoża, tempera-
tury otoczenia i konsystencji zaprawy.  Nie należy zacierać powierzchni przewidzianych do obłożenia płytkami ceramicznymi. Płytki 
ceramiczne można przyklejać po upływie co najmniej 7 dni. Przy wyrównywaniu większych powierzchni należy wykonać rysę dylata-
cyjną. Prace należy wykonywać w suchych warunkach przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5ºC do 25ºC.

ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 1,5kg zaprawy na 1m² powierzchni, przy grubości warstwy 1mm.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI / USUWANIE ODPADÓW
Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy spłukać czystą wodą. Stwardniałe zanieczyszczenia usunąć mechanicznie. 
Nie wylewać do kanalizacji i zbiorników. 
Dokładnie opróżnione puste opakowania papierowe mogą być powtórnie przerobione w procesie recyklingu.

PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w suchych pomieszczeniach. Produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu można magazynować przez okres 
12 miesięcy.

Uwaga:
Produkt zawiera cement. Reaguje alkalicznie z wodą należy chronić skórę i oczy. W przypadku podrażnień przemyć czystą wodą, a 
następnie skontaktować się z lekarzem.

SKAŁA ZW
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SKAŁA ZW Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szpachlowania i wypełniania ubytków

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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