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Informacje o produkcie 

Opis Elastyczna szpachla akrylowa 

Charakterystyka Gotowa do użycia szpachlówka akrylowa przeznaczona do uzupełnienia drobnych 
ubytków oraz szczelin na powierzchni drewna, metalu oraz innych materiałów 
budowlanych. 
Do użytku wewnątrz budynków jak i na zewnątrz.  

Cechy Niepalna 
Elastyczna 
O wysokiej przyczepności do podłoża 
Odporna na spękania czy szlifowanie 
Pozwala uzyskać gładką powierzchnię gotową do malowania lub lakierowania 

Zastosowanie  Do wewnątrz jak i na zewnątrz 
Do drobnych ubytków oraz szczelin na powierzchni drewna, metalu oraz innych 
materiałów budowlanych 

Kolorystyka  Biały, dąb ciemny, dąb jasny, heban, mahoń, olcha, orzech, palisander, sosna średnia, 
świerk 
Informacja o aktualnych kolorach znajduje się w bieżącym cenniku, katalogach / ulotkach 
produktu. 

Opakowania  0,3 kg / 1 kg / 12,5 kg 
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach / 
ulotkach produktu. 

Właściwości produktu 

Gęstość w 200C Ok. 1,75 – 1,95 g/cm3 

Grubość warstwy Ok. 3 mm 

Czas schnięcia Ok. 2 godz. 

Możliwość nałożenia 
kolejnej warstwy 

Po ok. 2 godz. 

Wydajność  1 kg / m2 przy grubości warstwy 1 mm 

Stosowanie produktu 

Metody aplikacji Szpachelka metalowa 

Przygotowanie 
produktu / powierzchni  
 
Sposób użycia  

Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone oraz suche. Drewno zażywiczone należy 
przemyć benzyną ekstrakcyjną i wysuszyć. Przed użyciem szpachlę należy dokładnie 
wymieszać. Produkt nakładać równomiernie, mocno dociskając celem wypełnienia całego 
ubytku przy pomocy szpachelki metalowej. Powierzchnię pokryć warstwą o grubości ok. 
3 mm. W przypadku szerszych szczelin lub większych nierówności należy kolejne warstwy 
nakładać po wyschnięciu poprzednich, tj. po około 2 godzinach. Po wyschnięciu 
szpachlowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym. Po odpyleniu 
powierzchnia nadaje się do malowana lub lakierowania. 
W razie wątpliwości należy skontaktować się z doradcą technicznym bądź 
przedstawicielem firmy Nelf Sp. z o.o. 
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.koopmans.pl. 

Zalecenia Nie zaleca się rozcieńczania. 
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Nie dodawać obcych składników. 
Nie aplikować poniżej 100C oraz powyżej 250C jak i wilgotności względnej powyżej 85%. 
Narzędzia czyścić przy użyciu wody. 
Przechowywać w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu, w pomieszczeniu 
suchym i chłodnym, w temperaturze powyżej 50C. 
Po otwarciu możliwie jak najszybciej zużyć. 
Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu (miesiąc/rok)   

Środki ostrożności Ochrona skóry – używać odpowiednich rękawic ochronnych 
Ochrona twarzy – jeżeli zachodzi konieczność używać okularów ochronnych 

Informacje dodatkowe 

Atesty, certyfikaty, 
dokumenty  

Karta charakterystyki zawierająca informacje dotyczące bezpieczeństwa dostępna u 
dostawcy produktu. 

Informacje 
uzupełniające 

Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją, ani nie stanowią gwarancji 
uzyskania właściwości produktu. Informacje te mają na celu zapewnienie optymalnego 
wykorzystania produktu. 
Dane techniczne zamieszczone w karcie technicznej zostały sporządzone na podstawie 
aktualnej wiedzy, są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za 
składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te 
nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym. 
P.K. KOOPMANS LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo do wprowadzania zmian treści 
karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie wcześniejsze wersje tego 
dokumentu tracą ważność w momencie opublikowania jego nowej edycji. 
Wyklucza się odpowiedzialność wynikającą z danych tu zamieszczonych. 

Nr karty  19 

Wersja karty  2 

Data aktualizacji  16.03.2018 

 


