
 

 

 

 

 
 

SZPACHLÓWKA 

UNIWERSALNA 
 

▪ gotowa do użycia 

▪ elastyczna po wyschnięciu 

▪ nie pęka podczas wysychania 

▪ posiada wysoką przyczepność 

 

        
 

 

 
 

Właściwości 
 
SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA to wysokiej jakości materiał 
wypełniający. Zawiera do 75 % wysokiej jakości wypełniaczy 
przez co łatwo się nakłada i wygładza. 
 
Gotowa do użycia.  
 
Posiada wysoką przyczepność – doskonale przylega do 
podłoża, również na brzegach i narożnikach materiału. 
 
Stanowi idealne wykończenie pod lakiery, emalie, bejce  
i woski. 
 
Po wyschnięciu pozostaje elastyczna, może być szlifowana, 
heblowana, cięta i wiercona.  
 
Posiada wysoką odporność mechaniczną. 

 

 

Przeznaczenie 
 
SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA przeznaczona jest do 
uzupełniania  powierzchniowych i głębokich ubytków, 
nierówności w postaci rys, pęknięć i szpar.  
 
SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA rekomendowana jest do 
niewielkich ubytków i zarysowań (po rozcieńczeniu 
możliwość aplikacji pędzlem) – dzięki zastosowaniu 
wypełniacza o drobnym uziarnieniu.  
 
Do stosowania tylko wewnątrz budynków.   

 

RODZAJE PODŁOŻY 
MOŻLIWOŚĆ 

ZASTOSOWANIA 

Podłoża drewniane i drewnopochodne 

stosować  
SZPACHLÓWKĘ 

STOLARSKO-
AKRYLOWĄ 

Tynki cementowo-wapienne, tynki 
cementowe 

+ 

Podłoża betonowe (monolityczne i z 
prefabrykatów) 

+ 

Ściany nieotynkowane z pustaków 
ceramicznych, silikatowych, cegieł, 
betonu komórkowego 

+ 

Powierzchnie szklane 
+ 

Kamień 
+ 

Metal (po zabezpieczeniu 
antykorozyjnym) 

stosować  
SZPACHLÓWKĘ 

STOLARSKO-
AKRYLOWĄ 
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Dane techniczne 

 

Temperatura przygotowania oraz 
podłoża i otoczenia w trakcie prac 
i schnięcia  

od +5 °C do +30 °C 

Wilgotność względna w trakcie 
prac i schnięcia  

poniżej 80% 

Ilość warstw 1 lub więcej 

Czas schnięcia – suchość 
dotykowa 

ok. 2 godziny* 

Nakładanie 2 warstwy po ok. 2 godzinach* 

* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji  
w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej 
temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec 
wydłużeniu.  

 

Szpachlowanie 
 
Przygotowanie podłoża 
Podłoże  powinno być suche, odtłuszczone i oczyszczone  
z warstw mogących osłabić przyczepność szpachlówki  
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb itp. 
 
Przygotowanie produktu 
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy 
należy całość dokładnie wymieszać. W razie potrzeby 
rozcieńczyć wodą w ilości do 10 %. 
 
Nakładanie  
Przed przystąpieniem do pracy zaleca się przeprowadzenie 
testu aplikacji powłok w celu sprawdzenia zgodności krycia 
z oczekiwanym efektem.  
Szpachlówkę należy nakładać równomiernie, mocno 
dociskając celem wypełnienia całego ubytku, przy pomocy 
szpachelki metalowej. W przypadku szerszych szczelin lub 
większych nierówności, szpachlówkę należy nakładać 
warstwami. Każdą następną warstwę należy aplikować po 
wyschnięciu wcześniejszej.  Po wyschnięciu, szpachlowaną 
powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym.  
Po odpyleniu powierzchni można przystąpić do jej 
malowania lub lakierowania. 
Przy zastosowaniach zewnętrznych, stosować 
zabezpieczenie identyczne jak zabezpieczenie naprawianej 
powierzchni.  

 

 
 

Zużycie 
 
Zużycie zależy od wielkości wypełnianego ubytku.   

 

Opakowania 
Wiadra plastikowe: 350 g, 1250g *, 4200g* (* na 
zamówienie)  

 

Informacje o bezpieczeństwie 
 
Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-
chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-
3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji 
alergicznej. 
Zawiera produkty biobójcze: 
- tetrahydro-1,3,4,6 tetrakis(hydroksymetylo)imidazo [4,5-
d] imidazol-2,5 (1H,3H)-dion CAS:5395-50-6, 
- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu  
i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9.  
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki. 
 
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. 
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić 
przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C)  
i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie 
swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres 
przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

Ważne informacje dodatkowe 
 
Narzędzia należy czyścić wodą bezpośrednio po użyciu, 
przed zaschnięciem szpachlówki.  
 
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią 
podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz  
z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie 
poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące 
wyrobowi dostępne są na www.fox-dekorator.pl. 
Data aktualizacji: 2020-09-23 

 


