
 

 

 
ZAPRAWA DO KLEJENIA I SZPACHLOWANIA SIATKI TERMOSUPER 

PRODUKT 
Gotowa sucha mieszanka do klejenia i szpachlowania płyt styropianowych. 

 

SKŁAD 
Cement, piasek kwarcowy, żywice syntetyczne i inne dodatki. 

 

PRZEZNACZENIE 
Zaprawa do klejenia i szpachlowania płyt styropianowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

budynków. Służy do zatapiania siatki z włókna szklanego oraz przyklejania płyt termoizolacyjnych. 

Można nią szpachlować powierzchnie tynku i betonu. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 
Podłoże powinno być suche, nieprzemarznięte, odpylone, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, 

nośne. 

Suchy produkt wsypać do czystej wody, mieszać wolnoobrotowym mieszadłem, odczekać ok. 5 min. i 

ponownie zamieszać. Czas użycia około 2 h. 

Przy stosowaniu jako klej ściana powinna być równa (± 5 mm/m). Większe nierówności usuwać w 

oddzielnej operacji. Nierówności do 10 mm przy użyciu szpachlówki klejącej. Nierówności większe 

poprzez wykonanie warstwy tynku. Nanosić na płytę izolacyjną w postaci ciągłego garbu na 

obrzeżach z jedną przerwą na przepływ powietrza i min 3 punkty na środku płyty. Przy równym 

podłożu możliwe jest nanoszenie na całej powierzchni pacą zębatą. Kołkowanie płyty jest możliwe po 

min. 24 godzinach od klejenia. 

Przy stosowaniu jako zaprawa szpachlowa na płasko ułożone na styk i przeszlifowane płyty 

styropianowe nanosić i wtapiać siatkę z włókna szklanego. Nierówności podłoża nie można 

wyrównywać warstwą zbrojoną siatki. Szczelin w płytach elewacyjnych nie wolno wypełniać 

szpachlówka klejącą. Jeśli warstwy zbrojeniowej nie naniesiono w ciągu 2 tygodni, należy płyty 

ponownie przeszlifować. Masę szpachlową nanosić na podłoże pacą zębatą 10 mm, następnie wciskać 

pionowe pasy siatki zbrojeniowej z włókna szklanego - minimalny zakład siatki 10 cm – i 

szpachlować na równo świeżą masą klejowo-szpachlową. Siatka nie może być widoczna. Minimalna 

grubość szpachlówki 2-3 mm. 

Aby szpachlować na podłożach malarskich podłoże musi być równe, mocne, suche, bez wykwitów. 

Farba musi mocno przywierać do podłoża, nie może kredować. Luźne cząstki usuwać. Gruntownie 

oczyszczać podłoże. 

Aby szpachlować na tynkach należy oczyścić tynk strumieniem pary, uzupełnić ubytki. Podłoże musi 

być równe, mocne, suche, bez wykwitów. 

Aby szpachlować na betonie należy beton gruntownie oczyścić agregatem z wodą pod wysokim 

ciśnieniem z użyciem środków czyszczących. 

 

WSKAZÓWKI 
Nie pracować w temperaturze poniżej +5°C, na zamrożonym podłożu lub przy zapowiedzi mrozu. Nie 

dodawać środków przeciwmrozowych. Nie wolno szpachlować płyt elewacyjnych, narażonych przez 

dłuższy czas (ponad 14 dni) na promieniowanie ultrafioletowe. Konieczne ponowne przeszlifowanie i 

odkurzenie. Warstwa szpachlówki przed dalszą obróbka musi schnąć przynajmniej 7 dni. Przy 

ewentualnym szlifowaniu nie wolno uszkodzić siatki zbrojeniowej. Przy podwójnym zbrojeniu druga 

warstwę szpachlówki nanosić najwcześniej po 24 h. Przy mocowaniu kołkami, usztywnienie w 

obrębie łbów kołków wyrównać szpachlówką klejącą 12 godzin przed szpachlowaniem. 

Na powierzchnie szpachlowaną należy koniecznie zastosować wyprawę wierzchnią. 
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WYDAJNOŚĆ – ZUŻYCIE MATERIAŁU 
Około 20 l z 25 kg, zużycie: przy klejeniu około 4 kg/m

2 

              przy szpachlowaniu około 3-4 kg/m
2
 

 

DANE TECHNICZNE 
• zużycie wody ok. 5,5 l/worek 

• gęstość nasypowa ok. 1500 kg/m
3
 

• zużycie: przy klejeniu około 4 kg/m
2 

                przy szpachlowaniu około 3-4 kg/m
2
 

• przyczepność do styropianu  0,08 MPa 

• przyczepność do betonu  0,4 MPa 

• temperatura stosowania od +5°C do +25°C 

• czas użycia ok. 2 h 

• minimalna grubość warstwy 2 mm 

• maksymalna grubość warstwy 4 mm 

• worek 25 kg 

 

INFORMACJE O MAGAZYNOWANIU, PAKOWANIU I  TRANSPORCIE 
Zalecane magazynowanie w pomieszczeniu zamkniętym, chronić przed wilgocią, z odpowiednią 

wentylacja w miejscu pracy. Przechowywać w kapturze foliowym na drewnianej palecie przez okres 

nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Sugerowane opakowanie: worki papierowe lub PCV, luzem w specjalnych zbiornikach                                          

(silosach do materiałów sypkich) 

Preparat nie jest towarem niebezpiecznym. Można przewozić go dowolnymi środkami transportu. Nie 

wymaga szczególnych warunków i oznakowania. Transportowany w oryginalnych opakowaniach lub 

pojazdach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich (silosy) nie stwarza zagrożenia dla 

transportu. 

 

KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Symbol zagrożenia chemicznego Xi drażniący 

Wartości R: R36: podrażnia śluzówkę oka 

                     R38: podrażnia naskórek 

                     R43: możliwe wystąpienie uczulenia na skutek kontaktu z naskórkiem 

Wartości S: S2: przechowywać z dala od dzieci 

                    S24: unikać kontaktu z naskórkiem 

                    S25: unikać dostania się do oka 

                    S26: w przypadku dostania się produktu do oczu przemyć je dokładnie wodą  

                            i skonsultować się z lekarzem 

                    S27: natychmiast zdjąć odzież zabrudzoną lub nasączona produktem 

                    S28: w przypadku kontaktu z naskórkiem natychmiast dokładnie przemyć wodą 

                    S37: stosować odpowiednie rękawice ochronne 

Przestrzegać wartości granicznych odnoszących się do pylenia produktu, ujętych w liscie MAK z roku 

1992 (koncentracja pyłu drobnego w powietrzu- maks. 6 mg/m
3
, ogólna koncentracja pyłu w 

powietrzu: maks. 15 mg/m
3
). 

 

INNE INFORMACJE: 
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Integralną częścią niniejszej Karty Technicznej jest Karta Charakterystyki.  

ASPEKT PRAWNY  

Wskazówki zawarte w niniejszej karcie odnoszą się wyłącznie do produktu technicznego i nie mogą 

być stosowane po jego przetworzeniu. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej 

wiedzy, opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz 

bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja 

specyficznych właściwości wyrobu. Dane zawarte w karcie technicznej, jak również nie potwierdzone 

pisemnie inne, ustne porady lub informacje nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej 

odpowiedzialności producenta. 

 

Wyrób posiada deklarację zgodności z PN-EN 13499:2005. 

 

Producent: „Perlipol K.Kusmierek, G.Derlatka, J.Benben” spółka jawna 

ul. Przemysłowa 6 

97-400 Bełchatów 

tel. 44 733 02 88 

tel./fax 44 633 24 08 

e-mail: perlipol@perlipol.com.pl 

www.perlipol.com.pl 

mailto:perlipol@perlipol.com.pl

