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Masa szpachlowa HABITO®

Wysoka  
odporność 

na uderzenia

15 kg  
na jednym 

wkręcie

Montowanie  
do ściany 

bez wiercenia

Informacje o produkcie
Masa szpachlowa HABITO® to rewolucyjna, 
gotowa do użycia dwufunkcyjna masa 
do aplikacji ręcznej. Produkt posiada 
wyjątkowe właściwości w zakresie 
odporności na uderzenia i twardości 
powierzchni. Specjalna receptura zapewnia 
najlepszą przyczepność do papierowej 
taśmy zbrojącej na ścianach wznoszonych 
w systemach HABITO®. 

Doskonale sprawdzi się w takich miejscach 
jak centra handlowe, szkoły, domy opieki, 
szpitale czy mieszkania. Gotowa masa 
szpachlowa HABITO® może być również 
stosowana w standardowych systemach 
suchej zabudowy. Jest idealna do montażu 
narożników HABITO® NO-COAT®.  

Zastosowanie 
W połączeniu z taśmą papierową, 
gotowa masa szpachlowa HABITO® 
służy, zgodnie z PN-EN 13963, 
do spoinowania połączeń płyt 
gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO 
HABITO® oraz innych płyt gipsowo-
kartonowych. 

Produkowana zgodnie z systemami 
ISO 9001 oraz ISO 14001. 

Instrukcja użycia 
Masę szpachlową HABITO® należy 
nakładać na czystą, suchą i mocną 
powierzchnię. Na krawędziach 
fazowanych spoinę należy wypełnić 
masą, wtopić w nią taśmę papierową 
i po wyschnięciu nałożyć ponownie 
cienką warstwę masy szpachlowej 
HABITO®. Po utwardzeniu należy 
wykończyć spoiny do wymaganej 
jakości. Nie wolno nakładać masy 
szpachlowej HABITO® na podłoża 
w temperaturze poniżej +5°C. Do 
szlifowania najlepiej stosować papier 
o uziarnieniu 120–150. Podczas 
szlifowania należy stosować środki 
ochrony osobistej. 
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Czas schnięcia
Czas schnięcia jest zależny od rodzaju i wilgotności 
podłoża, grubości warstwy, temperatury i wilgotności 
powietrza.

Zużycie
W przypadku spoinowania
– ok. 0,3 l/mb spoiny.

Czyszczenie narzędzi  
i odpady
Pozostałości masy należy usunąć z narzędzi przed 
umyciem ich wodą. Pozostałości materiału nie mogą 
być wyrzucane do kanalizacji, należy je zutylizować w 
odpowiednim punkcie odbioru odpadów. Puste wiadra 
mogą być poddane recyklingowi.

Przechowywanie
Fabrycznie zapakowane wiadra mogą być zużyte w 
ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Produktu nie wolno 
narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
i nie wolno dopuścić do jego zamrożenia. Niezużytą masę 
należy przechowywać w szczelnie zamkniętym wiadrze.
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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 potrze-
by prosimy zwrócić się do Działu Technicznego RIGIPS.
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Gwarancję jakości Systemu RIGIPS (tj. połączeń, jakości wykończenia) zapewnia użycie rekomendowa-
nych i kompletnych rozwiązań systemu RIGIPS (płyta RIGIPS, profile RIGIPS, akcesoria RIGIPS, masy 
RIGIPS). W przypadku zamiany komponentów na niesystemowe RIGIPS nie gwarantujemy cech użytko-
wych i wizualnych rozwiązań.

Spoiwo: lateksowe

Rozpuszczalnik: woda

Kruszywo: biały dolomit

Wielkośc ziarna: max 0,15 mm

pH: 9

Kolor: szary

Palność: nie rozprzestrzenia ognia

Opakowanie: wiadro 10 l

Gęstość: 1,75 kg/l

Twardość  
powierzchni:

≤12 mm wg PN-EN 
520:2004

Płyta HABITO® Wkręt HABITO® Uniwersalna taśma  
do narożników 
HABITO NO-COAT®

Powiązane produkty


