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Premium Light – lekka gotowa 
masa szpachlowa 
Lekka masa szpachlowa do wstępnego i finiszowego 
szpachlowania połączeń płyt g-k z zastosowaniem taśmy 
zbrojącej. Premium Light można również stosować do 
wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, 
gipsowych, płytach g-k oraz bloczkach gipsowych Rigiroc. 
Premium Light to najwyższej jakości lekka masa 
szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie dobranych 
składników: co-polimerów lateksowych oraz najdro-
bniejszych mączek dolomitowych. Unikalny skład 
produktu pozwolił na wytworzenie lekkiej masy 
szpachlowej, która powoduje, że praca jest bardzo łatwa 
i szybka, a przy tym uzyskana jakość powierzchni jest 
bardzo wysoka.

Sposób użycia
Powierzchnia powinna być zagruntowana gruntem 
Rikombi Grund. Należy stosować wewnątrz pomieszczeń.
Przed zastosowaniem należy produkt przemieszać. 

Nakładać tak, aby maksymalna grubość warstwy wynosiła 
2 mm. 

Spoinowanie płyt g-k – nakładanie ręczne
Jeżeli stosuje się taśmę papierową lub fizelinę, to pierwszą 
warstwę masy należy nałożyć na szerokość ok. 100 mm na 
połączeniu krawędzi dwóch płyt. Następnie umieścić taśmę 
w rozprowadzonej masie szpachlowej tak, aby idealnie do niej 
przylegała. Następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Nałożyć drugą i trzecią warstwę masy szpachlowej na wyschniętą 
poprzednią warstwę. Każda kolejna warstwa powinna być 
szersza od poprzedniej o ok. 50 mm. Szerokość całkowicie 
zaszpachlowanego połączenia powinna wynosić ok. 350-400 mm. 
Zastosowanie taśmy samoprzylepnej bezpośrednio na 
krawędziach płyty Rigips RIGIMETR eliminuje pierwsze 
szpachlowanie. Szerokość spoiny na krawędziach ciętych 
powinna wynosić ok. 600 mm. Premium Light należy szpachlować 
tylko suche powierzchnie. Szlifowanie można rozpocząć po 
całkowitym wyschnięciu. 

Wykonywanie gładzi – nakładanie mechaniczne
Wykonywanie gładzi może odbywać się za pomocą urządzeń do 
mechanicznego nakładania mas szpachlowych. Wymaga to 
jednak prawidłowego doboru urządzenia oraz jego parametrów 
pracy. Do mechanicznej aplikacji Premium Light zaleca się 
stosować jeden z poniższych modeli agregatu firmy Graco™.

Masa szpachlowa Premium Light dostępna jest w wiaderkach 
21kg i 7 kg.

Waga produktu nie decyduje o jego parametrach wytrzymało-
ściowych. Waga produktu nie decyduje też o jego wydajności.
Wpływ na wyjątkową wytrzymałość Premium Light ma zasto-
sowany w niej drobnomielony dolomitowy marmur.

3Gęstość Premium Light wynosi 1,4 kg/dm . Gęstość zwykłych 
3 3mas gotowych wynosi niekiedy 1,65 kg/dm , a czasami 1,9 kg/m .

To dlatego Premium Light ma o ponad 17,9% większą wydajność 
od zwykłych mas gotowych. Policz sam! 

Temperatura otoczenia oraz powierzchni powinna wynosić min. 
+5°C, max +30°C.

Premium Light jest lekką masą szpachlową wysychającą. Czas 
schnięcia zależy od temperatury i warunków wilgotnościowych
w pomieszczeniu (średnio dla +20°C oraz 60% wilgotności 
względnej wynosi ok. 12 godz.).

2Trzykrotne szpachlowanie – ok. 0,40 kg/m
2Wygładzanie płyt g-k – ok. 1,2 kg/m /1 mm

EN 13963. Produkt posiada atest PZH.

Produkt należy przechowywać w temperaturze od +5°C. Chronić 
przed zamarznięciem i bezpośrednim nasłone-cznieniem. 

Dane techniczne

Zużycie 

Produkt zgodny z 

Ważne informacje

Zabrudzone narzędzia czyścić wodą. 

Należy zużyć w ciągu 12 miesięcy zgodnie z datą ważności 
umieszczoną na opakowaniu.

Produkt jest nietoksyczny w trakcie 
użycia i podczas eksploatacji, mimo 
to należy stosować odpowiednie 
środki ochronne.

W przypadku dostania się 
mieszanki do oczu należy 
przemyć je czystą wodą. 
Produkt należy przechowywać 
w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Postępować zgodnie 
z Kartą Charakterystyki.

Długość węża Model dyszy Filtr )Ciśnienie* Rozcieńczyć 
wodą

Jakość 
strumienia

Jakość 
wykończenia

Urządzenie 
GRACO™
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*) Podane wartości ciśnienia są wielkościami zalecanymi, nie są ciśnieniem maksymalnym. 

Graco BVBA 
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium 
www.graco.com, www.contractorclub.eu 

Zalety urządzeń Graco™

MARK VII
Urządzenie MARK MAX PLATINUM jest
prawdziwie wielozadaniową maszyną
odpowiednią do natrysku dużych
powierzchni wewnątrz i na zewnątrz
budynków! Ten przyjaciel, na którym
możesz zawsze polegać, umożliwia natrysk
masy szpachlowej i najbardziej popularnych farb.
 Jego wydajność jest wystarczająca nawet do zapewnienia 
odpowiedniego przepływu materiału dla dwóch osób 
prowadzących jednocześnie prace natryskowe. 

T-MAX 506
TMUrządzenie T-MAX  zostało 

przetestowane i zatwierdzone 
do nakładania najwyższej jakości 
gładzi, sypkich i gotowych.

Tab 1. Dobór urządzenia do mechanicznej aplikacji masy Premium Light
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