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OPIS WYROBU: 

 

Goldmurit GOLD-FINISZ Masa szpachlowa hybrydowa w postaci żelowej pasty, charakteryzuje się 

wysoką tiksotropią, która to cecha  (uplastycznienie masy pod naciskiem narzędzi budowlanych 

przy zachowaniu niskiej plastyczności w warunkach swobodnych, pod obciążeniem własnym)  pozwala 

na zachowanie pożądanej odporności na spływanie z powierzchni pionowych i zarazem ułatwione 

rozprowadzanie masy, wyrównywanie jej struktury i przede wszystkim finalne, idealnie gładkie  

wyprowadzenie powierzchni ścian. 

 

ZASTOSOWANIE: 

 

Produkt można stosować po uprzednim zagruntowaniu ścian i sufitów gruntem 

drobnocząsteczkowym, na powierzchnie takie jak: tynk gipsowy, tynk cementowo - wapienny, płyta 

gips-karton, beton, gazobeton, bloczki  H & H, filigrany oraz przy remontach na oczyszczone wcześniej 

stare powłoki malarskie, przed tapetowaniem. 

 

SPOSÓB STOSOWANIA: 

 

Goldmurit GOLD-FINISZ Masa szpachlowa hybrydowa w postaci żelowatej pasty, po lekkim 

przemieszaniu (do nakładania ręcznego) w opakowaniu nanosić przy użyciu narzędzi ze stali 

nierdzewnej (paca, szpachla). Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 5 mm. 

Większe ubytki i nierówności pokrywać kolejnymi warstwami po wyschnięciu warstwy nałożonej 

wcześniej. Szpachlowanie wykonywać w temperaturze powyżej 5°C i wilgotności powietrza max 70%. 

Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12 godzin. Szlifować przy użyciu siateczki 

lub drobnoziarnistego papieru ściernego. Można malować różnymi rodzajami farb dekoracyjnych. 

 

Nakładanie Goldmurit GOLD-FINISZ Masa szpachlowa hybrydowa przy użyciu agregatu 

hydrodynamicznego: 

 

- gładź szpachlową Goldmurit GOLD-FINISZ można nakładać urządzeniami hydrodynamicznymi  

po uprzednim przemieszaniu jej w opakowaniu, 

- grubość nakładanej warstwy zależy od średnicy dyszy – zalecane dysze nr :  537, 
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- przy natrysku hydrodynamicznym zaleca się nakładanie jednorazowo warstwy Goldmurit GOLD- 

FINISZ nie grubszej niż 5mm, 

- w razie potrzeby gładź szpachlowa Goldmurit GOLD-FINISZ można rozcieńczyć dodając od 1% do 2% 

wody na opakowanie, 

- podczas nakładania gładzi szpachlowej Goldmurit GOLD-FINISZ urządzeniem hydrodynamicznym 

nie zaleca się pozostawiania masy w układzie hydraulicznym urządzenia pod ciśnieniem dłużej niż 20 

minut. Po wykonaniu natrysku lub podczas dłuższej  przerwy w prowadzeniu prac należy spuścić 

ciśnienie na zaworze zwrotnym oraz pistolecie,  co przedłuży żywotność agregatu i zapobiegnie 

niepożądanym utrudnieniom w pracy, 

- na powierzchniach porowatych (tynki gipsowe i mineralne) zaleca się nakładanie dwóch warstw 

Goldmurit GOLD- FINISZ, drugą warstwę nanosimy po wyschnięciu warstwy poprzedniej 

- powierzchnia przed nakładaniem gładzi szpachlowej powinna być obowiązkowo zagruntowana. 

 
DANE TECHNICZNE: 
 
Wydajność:          

Na tynk cementowo-wapienny -1kg/1m2 

Na tynk gipsowy -1kg/1,5m2 

Płyty G-K-1kg/2m2 

 
Temperatura stosowania i schnięcia: od+5do+30 ºC 
 
Ilość  warstw 2-3 
 
Rozcieńczalnik woda 
 
Mycie narzędzi woda 
 
Kolor biały 
 
SKŁADOWANIE: 
 

Wyrób należy składować 9 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5 ºC do 30ºC 

BHP i P.POŻ.: 

Podczas szlifowania używać maski przeciwpyłowej i okularów ochronnych 

Po zabrudzeniu zmywać wodą 

Produkt naturalny na bazie wypełniaczy dolomitowych,  

Nie szkodliwy dla otoczenia i ludzi 


