
NAPRAWA
Laga Vägg
Samoschnąca masa szpachlowa do ścian, o zmniejszonej misji pyłu, do wypełniania, wyrównywania i
powierzchniowego szpachlowania ścian i sufitów. Do 100 mm w jednej warstwie.
Wypełnianie i korekta podłoży z betonu, gazobetonu, kamienia i ceramiki, tynku co najmniej klasy CS II oraz
płyt kartonowo-gipsowych. Do stosowania na ścianach i sufitach. Nadaje się jako podkład pod klinkier, tapety i
powłoki malarskie. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Opis wykonania prac
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być czyste i wolne od pyłu, mleczka cementowego, smarów i innych zanieczyszczeń, które
mogą ujemnie wpływać na przyczepność. Silnie nasiąkliwe podłoża, np. z gazobetonu, należy przed
szpachlowaniem zagruntować gruntem Finja Primer. Podłoża nienasiąkliwe, np. wodoodporne farby i metal,
zagruntować gruntem Finja Gipsprimer. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +10°C do
+25°C. Świeżo odlany beton nie powinien być szpachlowany przed upływem miesiąca od wylania.

Przygotowanie mieszanki
Worek 15 kg mieszać z 3,0–3,9 litra wody pitnej do uzyskania masy pozbawionej grudek, a następnie jeszcze
przez 2 minuty. Mieszać za pomocą wiertarki i trzepaczki. Dostosować ilość wody do pożądanej konsystencji. 

Nakładanie
Nakładać za pomocą stalowej szpachli lub, w przypadku grubszych warstw, wygodnie jest używać kielni.
Zeskrobać cienką warstwę, a następnie dołożyć masy do pożądanej grubości. 

Prace wykończeniowe
Częściowo utwardzoną masę szpachlową łatwo jest nacinać i formować. Zaraz po stwardnieniu masy
zeskrobać ewentualny nadmiar materiału, zaoszczędzi to wiele pracy związanej ze szlifowaniem. 

Pokrycie
Finja Tätskikt można nakładać, gdy powierzchnia jest sucha. Zwykle po 1–3 godzinach od szpachlowania.
Przestrzegać zaleceń dostawcy w przypadku powierzchni wrażliwych na wilgoć.

Dane techniczne
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Dane techniczne
Zużycie materiału 1,3 kg/mm/m²

Obróbka, w zależności od ilości wody 20–30 min

Grubość warstwy 3–100 mm

28 dni

Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa

Wytrzymałość na naprężenia zginające 3,0 MPa

Przyczepność do podłoża 1,0 MPa

Opakowanie
Worki papierowe laminowane plastikiem z rączką po 15 kg.

Przechowywanie
Zawsze należy stosować czystą wodę z kranu. Zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji podanej na
opakowaniu. Chronić przed wilgocią.

Firma Finja nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość innych informacji niż informacji podanych
w danych technicznych. Uwarunkowania pozostające poza odpowiedzialnością firmy Finja to m.in.
sposób użytkowania, obróbka, wykonanie prac, możliwe interakcje z innymi materiałami oraz warunki
lokalne panujące w miejscu przechowywania lub pracy. Aktualne informacje są zawsze dostępne na
stronie www.finja.se
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