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1. OPIS PRODUKTU

Gotowa do użytku, uniwersalna masa szpachlowa do 
wnętrz na bazie mineralnej (zawartość części organicz-
nych < 3 %). Zastosowanie białego marmuru dolomito-
wego jako wypełniacza zapewnia doskonałe własności 
wypełniające i szczególnie prosty sposób stosowania.

2. ZASTOSOWANIE

KEIM Dolomitspachtel służy do całopowierzchniowego 
szpachlowania, np. tynku lub betonu, jak również do 
prac naprawczych ubytków, względnie do szpachlowa-
nia spoin tapet i płyt budowlanych. Przy szpachlowaniu 
spoin na płytach gipsowo-kartonowych należy osadzić 
pasy/taśmy zbrojeniowe z papieru. KEIM Dolomit-
spachtel można stosować na podłożach mineralnych, 
organicznych i mieszanych, na powierzchniach ścian  
i sufitów.  

3. WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 

 – Doskonałe działanie wypełniające
 – Uniwersalne zastosowanie
 – Do szpachlowania częściowego i/lub 

 całopowierzchniowego
 – Prosta aplikacja
 – Możliwa aplikacja ręczna i maszynowa (natrysk 

 airless)
 – Możliwość ściągnięcia do „zera”
 – Możliwość szlifowania
 – Na bazie mineralnej (zawartość części 

 organicznych < 3%)
 – Kolor: biały

Dane techniczne:
 – Grubość warstw:  0 – 4 mm
 – Wielkość ziarna:  do 0,1 mm
 – Ciężar właściwy:  1,8 g/cm3

 – Dyfuzyjnie równoważna 
 grubość warstwy powietrza:    
 przy gr. 1 mm:  Sd =0,02 m
 – Odczyn pH:  ok. 9 

4. STOSOWANIE 

Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być wytrzymałe, suche i czyste. Luźne war-

stwy należy usunąć. W przypadku podłoży betonowych 
nie przekraczać maksymalnej wilgotności 3%.
Nanoszenie:
Masa szpachlowa jest gotowa do użytku. Nanieść pacą 
cienką warstwę, nie przekraczając przy tym maksymal-
nej grubości warstwy 4 mm. Głębsze ubytki wymagają 
wcześniejszego uzupełnienia.
Przy osadzaniu maty nanieść pierwszą warstwę masy 
(ok. 2 mm), matę osadzić przy pomocy szpachelki lub 
suchego wałka, nadmiar masy wygładzić szpachelką. 
Po stwardnieniu nałożyć szpachelką drugą warstwę.

Czas schnięcia:
Czas schnięcia zależy od grubości warstwy, temperatu-
ry i wilgotności powietrza. Przeciętny okres schnięcia:  
8 – 10 h.

Powłoki malarskie:
Na produkt KEIM Dolomitspachtel można nakładać 
wszystkie silikatowe i zolowo-krzemianowe farby do-
wnętrz KEIM.

Zużycie:
Ok. 1,8 kg/m2 dla warstwy o grubości 1 mm.

Warunki nanoszenia:
Nie nanosić w wysokich temperaturach powietrza, sil-
nych przeciągach lub temperaturach poniżej +5°C (po-
wietrza i ściany).

Czyszczenie narzędzi:
Natychmiast po przerwaniu pracy i po jej zakończeniu 
narzędzia czyścić wodą.

5. OPAKOWANIA

Wiaderka o pojemności 18 kg.

6. SKŁADOWANIE

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w tempera-
turach dodatnich. W zamkniętych pojemnikach możli-
wość składowania ok. 12 miesięcy.

7. USUWANIE ODPADÓW

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko w pełni opróżnione pojemniki nadają się do po-
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KEIM FARBY MINERALNE  SP. Z O.O.  
ul. Fabryczna 20 c / 53-609 Wrocław
tel. 71 750 00 51
www.keim.com / info.keim@keim.pl
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wtórnego przetwarzania (Recycling).

8. ZALECENIA BHP

Giscode: BSW20

Odpryski z powierzchni w otoczeniu pracy bądź trans-
portu natychmiast rozcieńczyć dużą ilością wody  
i usunąć. 
Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
Przestrzegać wskazówek zawartych w karcie charaktery-
styki dostępnej na stronie www.keim.com.

Wymienione wartości i właściwości produktu są wynikiem intensywnych prac ba-
dawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, 
przekazane ustnie bądź na piśmie mają stanowić dla Państwa pomoc przy wybo-
rze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych.  
W szczególności nabywcy i użytkownicy są zobowiązani do przekonania się o przydatno-
ści naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy 
przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące 
polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unie-
ważnia poprzednie.


