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PRZEZNACZENIE 

 
 

  
Do prac nowych lub do prac remontowych: 
* Wypełnienia pęknięć, szczelin, spoin, fug, dziur 
* Utwierdzanie, mocowanie 
* Miejscowe wygładzenia powierzchni 
* Odnowienie zdobień 
 

 
PODŁOśA 

 

 
 

  
* Cement, beton 
* Cegły 
* Gips oraz jego pochodne 
* Drewno oraz jego pochodne 
* Stare powłoki malarskie w dobrym stanie  

 
PODSTAWOWE  
WŁAŚCIWOŚCI 

 
 
 

  
* Niska czasochłonność nakładania 
* Schnięcie bez kurczenia się i pękania 
* Doskonałe wygładzanie 
* Świetnie nadaje się do szlifowania 
* Wysoka biel, doskonała twardość i przyczepność 
* Po stwardnieniu moŜna wkręcać śruby oraz wbijać gwoździe 
* MoŜliwość pokrywania wszystkimi rodzajami farb oraz innych ściennych powłok 
  wykończeniowych. 
 

 
DANE  

INDENTYFIKACYJNE 
 

Wygląd 
Gęstość 

Gęstość świeŜej zaprawy 
Schnięcie (20°C, 65% HR - 

wilgotność względna) 
 
 

Przyczepność do 
powlekanego betonu 

 
Rezystencja mechaniczna: 

prasowanie (= spręŜanie) 
Średnia wydajność 

 

  
Zgodnie z obowiązującymi normami oficjalnymi lub jeśli takowe nie istnieją, zgodnie  
z normami wewnętrznymi. 
 
Biały proszek dający elastyczną masę po rozrobieniu w wodzie. 
około 1,00 
około 1,40 
 
Początek wiązania się: 30 min. Twardy, nadający się do wygładzenia: od 3 do 6 godzin  
w zaleŜności od grubości. Pokrycie powierzchni farbą lub powlekanie: 24 godziny minimum 
Zimna oraz wilgoć opóźniają schnięcie. 
 
> 1Mpa 
 
 
18,4 MPa 28 dni / 20°C: zginanie: 4,8 MPa  
1,0 kg proszku/m2/mm grubości lub 1 L objętości do wypełnienia 

 
SPOSÓB UśYCIA 

 
 

PRZYGOTOWANIE 
PODŁOśA 

 
 
 
 
 

  
Rodzaj powierzchni, sposób ich przygotowania i warunki malowania zgodne  
z obowiązującymi normami i wymogami w zakresie sztuki malarskiej. 
 
Kłaść na podłoŜu suchym, zdrowym, spójnym i odpowiednio przygotowanym pod 
nałoŜenie produktu. 
Usunąć fragmenty ścierające się lub łuszczące się, usunąć tłuste zabrudzenia. 
Poszerzyć pęknięcia, szczeliny, a następnie dokładnie odkurzyć.  
Wyługować oraz ewentualnie zmatowić stare powłoki malarskie 
PodłoŜa gipsowe, drewniane oraz ich pochodne zagruntować za pomocą MAOPRIMER 
 

 

Wew  

 

Masa szpachlowa w proszku, szybkoschnąca 
 

Powłoka gładka, drobnoziarnista, biała 
 

CILD FILLEX 
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NAKŁADANIE SYSTEMU 

Ilość warstw 
Przygotowanie 

 

Narzędzia 
 

Czyszczenie sprzętu 
 

ZALECENIA 

 
Dobrze zaszpachlować otwór, jeśli to konieczne kilkakrotnie wypełniając masą. 
Stopniowo dodawać proszek do wody w proporcji 1:2 (1 kg proszku na 0,5 l wody), mieszając  
aŜ do otrzymania jednorodnej masy o konsystencji kitu. 
 
Szpachla, paca tynkarska, kielnia. 
 
WODĄ, natychmiast po uŜyciu. 
 
Warunki nakładania: 
w temperaturze otoczenia oraz podłoŜa między 5oC a 35oC 
wilgotność powietrza poniŜej 80% 
Nie ugniatać masy, gdy juŜ zaczęła schnąć 
 

 
OPAKOWANIE 

 

  
1 kg - 5 kg - 15 kg - 25 kg 
 

 
PRZECHOWYWANIE 

  
24 miesiące w opakowaniu zamkniętym. Przechowywać chroniąc przed wilgocią. 
 

 
BEZPIECZEŃSTWO  

I HIGIENA PRACY 

  
Nie wylewać resztek do kanalizacji. 
Zapoznać się z Instrukcją Bezpiecznego UŜytkowania. 
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Uwaga: UniewaŜnia i zastępuje wcześniejsze wydania. Do naszych klientów naleŜy sprawdzenie, przed uŜyciem, czy chodzi  
o ostatnie wydanie ulotki. Informacje zawarte w tej ulotce mają tylko charakter orientacyjny i nie mogą zastąpić instrukcji postępowania 
dostosowanego do natury oraz do stanu konkretnego podłoŜa. 


