
Premium Light
lekka gotowa masa szpachlowa

Premium Light to najwyższej jakości lekka masa 
szpachlowa wytworzona na bazie precyzyjnie 
dobranych składników: co-polimerów lateksowych 
oraz najdrobniejszych 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. 

Opis produktu

Lekka masa szpachlowa służy 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, bloczkach gipsowych Rigiroc. 
Maksymalna grubość warstwy do 2 mm. Powierzchnia 
powinna być zagruntowana gruntem Rigips Multi-Start 
GT15. Masę należy stosować wewnątrz pomieszczeń. 
Premium Light jest bardzo dobrym produktem do osadzania 
narożników Rigips Ultraflex. 
 
Masa Premium Light ma przyjemny kremowy kolor. Produkt 
przeznaczony jest do nakładania ręcznego.

Zastosowanie

Przed zastosowaniem produkt należy przemieszać. 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 i 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. 350-400mm. Zastosowanie taśmy 
samoprzylepnej bezpośrednio na krawędziach płyty Rigips 
Rigimetr eliminuje pierwsze szpachlowanie. Szerokość 
spoiny na krawędziach ciętych powinna wynosić ok. 600 
mm. Masą Premium Light należy szpachlować tylko suche 
powierzchnie. Szlifowanie można rozpocząć po całkowitym 
wyschnięciu. 

Sposób użycia

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.). 

Dane techniczne

EN - 13963 
Produkt posiawda atest PZH.

Produkt zgodny z 

Trzykrotne szpachlowanie – ok. 0,40 kg/m2

Wygładzanie płyt g-k – ok. 1,2 kg/m2/1 mm

Zużycie
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Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu. 
Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach 
i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając 
i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania. 
Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek 
roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Biura Informacji 
Technicznej Rigips.
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Produkt jest nietoksyczny w trakcie użycia i podczas 
eksploatacji, mimo to należy stosować odpowiednie środki 
ochronne. 
W przypadku dostania się produktu do oczu należy 
przemyć je czystą wodą. Należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci. W razie konieczności zasięgnięcia 
porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. 
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. 

Bezpieczeństwo

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 
+5°C. Chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim 
nasłonecznieniem.  
Zabrudzone narzędzia czyścić wodą.  
Należy zużyć zgodnie z datą ważności umieszczoną na 
opakowaniu.

Ważne informacje


