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Zakres stosowania Gotowa do użycia, szybkoschnąca, bezskurczowa i lekka masa szpachlowa. Polecana 
do zastosowań w uszczelnianiu systemu suchej zabudowy wnętrz (narożniki). 
Wykorzystywana do spoinowania płyt kartonowo-gipsowych, wyrównywania i 
naprawy pęknięć, rys, ubytków w ścianach i sufitach, w tym sufitach podwieszanych. 
Dzięki zastosowanej bezpyłowej technologii umożliwia szybką i łatwą pracę podczas 
szpachlowania i wygładzania uszczelnień. Produkt charakteryzuje się idealną 
przyczepnością do podłoży porowatych, tj. tynków gipsowych, cementowych, 
cementowo-wapiennych, materiałów drewnianych i drewnopochodnych, płyt 
gipsowo-kartonowych. 

Główne zalety 
produktu 

̶ lekki   
̶ krótki czas obróbki 
̶ możliwość malowania po 20 min 
̶ bezskurczowy 
̶ łatwy w nakładaniu 
̶ plastyczny 
̶ ma bardzo dobrą przyczepność 
̶ łatwy do malowania 

Kolory Biały 

Parametry techniczne  

    

 Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3] PN-EN ISO 2811 1,60 – 1,75 

 Możliwość malowania  Po 20 min. 

 Klasa reakcji na ogień PN-EN 15824 E 

 Odporność termiczna spoiny  od -20° C do +75° C 

  

Data ważności 18 miesięcy od daty produkcji 

Sposób nanoszenia Pistolet ręczny, pistolet pneumatyczny 

Rekomendowane 
narzędzia 

szpachla do rozprowadzania silikonu 

Wydajność  około 0,70 kg/m² przy grubości warstwy 1mm 

Rekomendowana 
ilość warstw 

1 
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Przygotowanie 
podłoża 

Powierzchnia, na którą ma być stosowany akryl powinna być odpowiednio 
wysezonowana, czysta, sucha, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych 
substancji osłabiających przyczepność. Podłoża o dużej nasiąkliwości należy 
zagruntować Akrylowym Preparatem Gruntującym ACRYL GRUNT marki PROGOLD. 
Zaleca się także wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. 

Nakładanie Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć miejsca położone bezpośrednio 
przy aplikowanym miejscu taśmą malarską PROGOLD. W celu otwarcia opakowania 
należy odciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu, aplikator nakręcić na 
gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny. Akryl 
nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Zaaplikowany 
produkt można wygładzić szpachelką do rozprowadzania uszczelniaczy zmoczoną w 
wodzie. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Po 
zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą. 
Utwardzony produkt na powierzchni tradycyjnej należy zabezpieczyć tynkiem, farbą 
itp. Czas obróbki materiału - ok 5 min; możliwość malowania po 20 min (w zależności 
od grubości warstwy). Temperatura aplikacji (stosowania) od +5° C do 35° C  

Dodatkowe 
informacje 

Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 
0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 

Atesty Posiada Atest Higieniczny  
Zgodny z PN-EN 15651-1 
Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności CE  
– produkt zgodny z PN-EN 15651-1 
 

 
 

Zalecenia BHP i 
P. Poż. 

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie 
www.progold.com.pl   

Opakowania 300ml 

http://www.profesjonalnefarby.pl/

