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MICRO GLAS - szpachlówka wzbogacona w włókno szklan e 

 
Opis: 

Szpachlówka MICRO GLAS jest wzmocniona włóknem szklanym. Dzięki 
zastosowaniu elastycznych żywic poliestrowych i krótkiego włókna szklanego, 
szpachlówka ma dużo wyższą elastyczność od szpachlówki GLAS, przy jednocześnie 
dużej wytrzymałości mechanicznej. W połączeniu z łatwą i miękką obróbką, 
stosowana może być nawet na dużych powierzchniach. Posiada także dobrą 
przyczepność do różnych podłoży, w tym także do stali ocynkowanej. 

 
Może być stosowana na nast ępujące podło ża: 

- laminaty poliestrowe,   
- stal,   
- stal ocynkowana,   
- aluminium,   
- podkłady akrylowe dwukomponentowe,   
- stare powłoki lakierowe.  

Uwaga: nie stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne (washprimer), 1-komponentowe akrylowe  
i nitrocelulozowe wyroby. 
 
Przygotowanie powierzchni:   

- laminaty poliestrowe należy uprzednio odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i 
ponownie odtłuścić zmywaczem do usuwania silikonu,   

- powierzchnie stalowe również odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie 
odtłuścić,  

- powierzchnie ocynkowane także odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną  i ponownie odtłuścić,  
- powierzchnie aluminiowe trzeba odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną  i ponownie odtłuścić,  
- podkład również odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić,  
- stare powłoki należy odtłuścić, przeszlifować na sucho P220 – P280 i odtłuścić.  

 
Na szpachl ę MICRO GLAS mog ą być nanoszone: 
- szpachlówki poliestrowe 
- poliestrowe szpachlówki natryskowe 
- podkłady akrylowe  
 
Proporcje mieszania: 

Szpachlówka MICRO GLAS 100 części wagowych 
Utwardzacz 2 – 3 części wagowych 

Uwaga! Należy wystrzegać się przedawkowania utwardzacza. Konsekwencją tego mogą być przebarwienia 
lakieru kryjącego. Produktu wymieszanego z utwardzaczem nie wolno wlewać z powrotem do 
niewykorzystanej szpachlówki. 
 
Zasady post ępowania: 
Składniki starannie wymieszać, zachowując proporcje do momentu uzyskania jednolitego 
koloru. Szpachlówkę nakładać na przeszlifowane, oczyszczone i odtłuszczone podłoże. 
Nanosić za pomocą szpachli warstwy o grubości do 4-5 mm. Przed nałożeniem kolejnych 
warstw lakierniczych wskazane jest wyrównanie szpachlówki MICRO GLAS innymi 
szpachlówkami poliestrowymi. Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C. 
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Czas przydatno ści (od momentu wymieszania z utwardzaczem): 
Od 4 do 8 min. przy temperaturze 20˚С. 
 
Czas schni ęcia: 
Około 20-30 min. przy temperaturze 20˚С. 
Czas schnięcia można skrócić podtrzymując przez 10 min. temperaturę 60˚С. 
 
Zalecana gradacja papieru przy obróbce: 
- zgrubne P80 - P120, 
 
Faktyczna zawarto ść organicznych cz ęści lotnych (VOC): 
VOC II/B/b limit* = 250g/l  
VOC = 90g/l 
*dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE 

 
Kolor: 
Zielony. 
 
Czyszczenie sprz ętu: 
Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych. 
 
Termin wa żności: 
Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach ,suchym i dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin 
ważności (w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze 20˚С) wynosi: szpachlówki - 24 
miesiące, utwardzacza - 18 miesięcy. 
 
Przepisy BHP: 
Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 
 
Opakowania: 

Art. Nr Pojemność, kg: Opakowanie zbiorcze, szt.: Waga kartonu, kg: 
00407-1 0,25 30 9,50 
00408-1 0,5 16 9,70 
00409-1 1 6 6,90 
00410-1 1,7 6 11,60 

 
Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie 
zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu. 
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