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Samorozlewna, wysokogatunkowa masa samopoziomująca do niwelowania 
nierówności do 10 mm. Do zastosowań wewnątrz, jak i na zewnątrz.  
 
Przeznaczenie:  
Szpachla wyrównawcza jest samorozlewną masą samopoziomującą, która 
niweluje na płasko nierówności podłoża (jastrych, beton). Gdy masa 
samopoziomująca stwardnieje, można na niej układać płytki, cienkie płyty 
z kamienia naturalnego, a także panele podłogowe, parkiet lub wykładziny 
dywanowe i z tworzywa sztucznego.  
 
Materiał:  
Szpachla wyrównawcza jest uelastyczniona, łatwa w użyciu i samopoziomująca oraz nie ulega 
odkształceniom pod wpływem kółek foteli. Masa samopoziomująca twardnieje bez naprężeń i pęknięć, po 
czym nabiera mrozoodporności. Szpachla wyrównawcza jest substancją na bazie cementu, wodotrwałą 
i o niskiej zawartości chromianów.  
 
Podłoże:  
Podłoże musi być twarde, nośne i wolne od pyłu. Brud, olej, tłuszcz i luźne części oraz starą farbę usunąć. 
Podłoża betonowe muszą być chłonne i wolne od pasty cementowej (w razie potrzeby zszorstkować). 
Typowe podłoża betonowe i jastrychy należy matowo zwilżyć, aby nie tworzyły się na nich pęcherzyki 
powietrza. Natomiast gładkie, niechłonne podłoża należy zagruntować emulsją przyczepną. Szpachlę 
wyrównawczą nakładać na jeszcze matowo wilgotny podkład gruntujący. Sąsiednie elementy konstrukcyjne, 
np. ściany, zabezpieczyć elastyczną taśmą brzegową. Podłoża elastyczne lub odkształcające się pod 
wpływem wilgoci, jak np. drewno, są niezdatne. 
 
Sposób użycia:  
Szpachlę wyrównawczą rozrobić do homogenicznej, płynnej postaci w około 6 l wody na opakowanie 20 kg, 
stale mieszając. Wlać najpierw do kubła na zaprawę 2/3 ilości wody, wymieszać materiał, a następnie dolać 
resztę wody i dokładnie wymieszać. Pozostawić szpachlę wyrównawczą na około 5 minut, a następnie 
ponownie krótko pomieszać.  
 
Proporcje mieszanki muszą być takie same także przy ilościach częściowych, ponieważ zależy od tego 
jakość wykonania i nanoszenia.  
 
Wylać masę samopoziomującą na podłogę i rozprowadzić równomiernie po podłożu za pomocą gumowego 
zbieraka. Aby uniknąć pęcherzyków powietrza, wskazane jest odpowietrzenie rozprowadzonej masy za 
pomocą twardej miotły ulicznej lub wałka kolczastego. Łączna grubość warstwy nie może przekraczać 
10 mm. Masa samopoziomująca nie wygładza się samoistnie.  
 
Nie nakładać przy temperaturze powietrza, materiału i podłoża wynoszącej poniżej +5 °C lub powyżej 
+30 °C. Świeżą szpachlę wyrównawczą należy chronić przed zbyt szybką dehydratacją (np. wskutek 
przeciągu i nasłonecznienia), mrozem i opadami. 
 
Znajdujące się na podłożu dylatacje muszą zostać z niego przejęte. 
 
Czas nakładania i utwardzania:  
Czas zużycia w temperaturze +20 °C wynosi około 2 godzin. Po około 24 godzinach po masie 
samopoziomującej można chodzić. Po 3 dniach można układać płytki lub panele. Układanie paroszczelnych 
okładzin i parkietu możliwe jest po 4 tygodniach. 
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Zużycie:  
Na każdy milimetr grubości warstwy i m² powierzchni wymagane jest około 1,3 kg suchej zaprawy. 
Wydajność jednego worka 20 kg szpachli wyrównawczej 0–10 mm (wartości orientacyjne): 
 
Grubość warstwy 
(mm) 

2 4 6 8 10 

Powierzchnia 
z jednego worka (m²) 

7 3,4 2,4 1,8 1,4 

 
Składowanie:  
W suchym miejscu i w prawidłowy sposób. 
 
Skład: 
Cement, kruszywa mineralne, dodatki. 
 
Forma dostawy: 
Worek 20 kg 
 
Uwaga: 
Dane techniczne dotyczą temperatury powietrza 20 °C i wilgotności względnej 65%. 
 
Stosować się do instrukcji podanych na opakowaniu. 
 
Ten produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą. W związku z tym należy chronić skórę 
i oczy. Zanieczyszczone miejsca przemyć dokładnie wodą. W przypadku dostania się do oczu niezwłocznie 
zwrócić się do lekarza. Więcej informacji zawiera nadruk na worku. 
 
Deklaracje oparte są na wielu badaniach i doświadczeniach praktycznych. Nie odnoszą się jednak do 
każdego przypadku zastosowania. W razie potrzeby należy zatem przeprowadzić próby zastosowania. 
Zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych w ramach doskonalenia produktu. Ponadto 
obowiązują nasze ogólne warunki handlowe. 
 

Dalszych informacji udziela:  
Serwis:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


