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Zakres stosowania Masa szpachlowa CONNECT jest wodoodporną, gotową do użycia masą naprawczą 
z dodatkiem specjalistycznych włókien, stosowaną przy renowacjach ścian i sufitów 
oraz szpachlowaniu drobnych szczelin, dziur i pęknięć wewnątrz budynków. Dzięki 
zastosowaniu specjalistycznych włókien posiada bardzo wysoką elastyczność - 
świetnie nadaje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Jej stała elastyczność 
pozwala dopasować się do tzw. aktywnych pęknięć podłoża bez tworzenia 
dodatkowych rys skurczowych (bez zastosowania taśmy wzmacniającej).Podłożem 
dla masy naprawczej mogą być sufity, ściany wewnątrz budynku oraz podłoża typu: 
płyty gipsowo-kartonowe, tynki gipsowe lub cementowe, wszelkie podłoża 
tynkowe, powierzchnie z płyt pilśniowych, beton komórkowy, bloczki, pustaki i płyty 
typu Pro-Monta, H+H itp. Zalecamy zagruntowanie powierzchni preparatem 
gruntującym Acryl Grunt marki Progold. 

Główne zalety 
produktu 

̶ zbrojona dwoma rodzajami włókien 
̶ hydrofobowa (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności) 
̶ bardzo elastyczna (nie wymaga użycia taśmy wzmacniającej) 
̶ gotowa do użycia pasta 
̶ możliwość stosowania bez dodatkowych taśm spoinujących 

Kolory Biały 

Parametry techniczne  

    

 Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3]  1,85 ±5% 

 Czas schnięcia powłoki [h]  12 h 

 Nanoszenie drugiej warstwy, [h]  po 12 h 

 Klasa reakcji na ogień PN-EN 15824 A1 

 Ilość warstw:  1-2 

  

Metoda aplikacji Paca, szpachla 

Rekomendowane 
narzędzia 

Rajberka nierdzewna, szpachla malarska nierdzewna marki PROGOLD 

Wydajność normowa Na tynk cementowo-wapienny -1 m²/1kg 
Na tynk gipsowy - 1,5 m²/1kg 
Płyty gipsowo-kartonowe - 2 m²/1kg 
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Rekomendowana 
ilość warstw 

1–2 

Data ważności 12 miesięcy od daty produkcji (podana na opakowaniu) 

Przygotowanie 
podłoża 

Pozostałości po farbach klejowych i kredowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj 
wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna 
być czysta, sucha, odpylona, dobrze związana z podłożem. Świeże tynki i podłoża 
silnie chłonące wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj 
gruntem Acryl Grunt marki PROGOLD. 

Nakładanie Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w 
postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej lub tworzyw 
sztucznych dociskając tak, aby masa dokładnie wypełniła pęknięcie oraz dobrze 
przywarła do jego boków. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być 
grubsza niż 10 mm. Wstępna obróbka jest możliwa po upływie 30 min do 1 godz. w 
temperaturze od 20-25 °C od momentu nałożenia, jak również po upływie jednego 
lub kilku dni po ponownym nawilżeniu powierzchni. Po zakończeniu aplikacji 
narzędzia umyj wodą. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed 
użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. 

Dodatkowe 
informacje 

Podczas wypełniania łączeń płyt gipsowo-kartonowych, należy masę wcisnąć w 
szczelinę (łączenie płyt G/K) za pomocą szpachelki wzdłuż długości szczeliny. 
Nie ma potrzeby stosowania taśmy wzmacniającej. 
Masę szpachlową CONNECT możemy również obrabiać na mokro za pomocą 
spryskiwacza i gąbki poprzez zwilżenie (spryskanie rozpylaczem) prawie zaschniętej 
lub całkowicie suchej powierzchni , a następnie zacieranie ruchami okrężnymi 
zwilżoną gąbką. Zacieramy w ten sposób do uzyskania oczekiwanej gładkości 
podłoża. 
Po całkowitym wyschnięciu, masę szpachlową CONNECT można pokrywać każdego 
rodzaju tynkiem lub farbą dekoracyjną, a także masami gotowymi do użycia typu 
finisz, celem idealnego wygładzenia. 
Wyschniętą powierzchnię masy szpachlowej CONNECT można również szlifować za 
pomocą gruboziarnistego papieru ściernego aż do uzyskania efektu gładkości. 
Czas schnięcia zależy od typu i chłonności podłoża, warunków klimatycznych oraz 
od grubości nakładanej warstwy: ok. 12 h dla warstwy o grubości 10 mm. 
Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 
0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu. 
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Atesty Pozsiada Atest Higieniczny  
Zgodna z EN 13963 
Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności CE  
– produkt zgodny z EN 13963:2005 
DWU-PPGDP-247-PL 

 
 

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 20 kg 

PKWiU 
CN 

23.99.19.0 
32149000 

http://www.profesjonalnefarby.pl/

