
 

 

 
 
 
Dulux Masa Szpachlowa do Drewna 

 

 
1. Zastosowanie 
 

 
Dulux Masa Szpachlowa do Drewna jest gotową do użycia wodną pastą opartą na modyfikowanej dyspersji poliwinylowej 
przeznaczoną do wykonywania napraw średnich ubytków w drewnie. Masa silnie się wiąże z drewnem, nie wykazuje 
skurczów i pęknięć i  tworzy twarde spoiny elastycznością zbliżone do drewna. Piaskowa barwa sprawia, że miejsca naprawy 
są prawie nie widoczne a powierzchnia ich nadaje się do malowania wodnymi i rozpuszczalnikowymi lakierobejcami i 
lakierami, a także tapetowania. Przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń do wypełniania pęknięć, 
dziur, uszkodzonych kantów w drewnie, do renowacji zwietrzałych części drewna, do modelowania na drewnie, kitowanie 
okien, renowacji  mebli, framug drzwi i okien. Nie nadaje się do miejsc ciągłego oddziaływania wody np. naprawa łodzi. 

 
2. Rodzaj 

 
• beżowo-szara pasta  (kolor zbliżony do naturalnego drewna) 
 

 
3. Opakowania 

 
330 g 
Informacja o aktualnych pojemnościach opakowań znajduje się w cenniku, katalogach i ulotkach o produktach. 

 
4. Dopuszczenie do 
obrotu i stosowania 
 

 
Atest PZH 
B - deklaracja zgodności  
e - gwarancja dokładności napełniania opakowań 

 
5. Okres ważności 
 

 
Termin upływu ważności wyrobu podany na opakowaniu jednostkowym. 

 
6. Skład 
 

 
Pigment • pigmenty żelazowe i wypełniacze węglanowo- glinokrzemianowe 
Substancja błonotwórcza • dyspersja poliwinylowa modyfikowana 
Rozpuszczalnik • woda 

  
 
7. Gęstość (g/cm3 ) 

 
ok.1,45 
 

 
8. Schnięcie* 
 
 

 
W temp. 200C, 60% w/w  przy dobrej wentylacji: 
Czas pracy  -  po 10 minutach masa zaczyna twardnieć 
Suchy w dotyku  -  0,5 godziny 
Czas wyschnięcia  -  2 - 24 godzin 
* Czas schnięcia zależy od grubości warstwy. Cienkie powłoki (poniżej 2 mm) wysychają  w ciągu kilku godzin, natomiast 
grubsze - do 24 godzin lub więcej. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. 

 
9.  Cechy produktu 
 

 
Max średnica cząstek: 
Max grubość warstwy 
Po wyschnięciu 
Szlifowalność 

• 300 um 
• 10 mm  
 
• średnia 

Odporność na działanie wody • wytrzymuje ilości wilgoci występujące zazwyczaj w powietrzu 
atmosferycznym 

• wytrzymuje okresowy kontakt z zimną wodą powierzchnie nie mogą być 
zanurzone w wodzie lub  narażone na  powtarzającą się wysoką wilgotność  

 
Odporność mechaniczna 

• dobra przyczepność do podłoża, 
• brak skłonności do pękania i kruszenia 

Mrozoodporność • wytrzymuje test cyklicznego zamrażania i odmrażania 
Inne • odporna na warunki atmosferyczne 

  



  
 
 
 

 

 
10. Zużycie 

 
Wielkość zużycia odpowiada wypełnianej objętości. 
 

 
11. Rozcieńczalnik 

 
Czysta woda. 
 

 
12. Stosowanie 
 
12.1. Przygotowanie 
podłoża 
 

 
Podłoża do malowania muszą spełniać wymagania określone w pkt. 1 karty „0”. 
Standardowy sposób przygotowania podłoża opisano w pkt. 2 karty „0”. 
Ponadto: 

• nie mają zastosowania punkty 2.1.5, 2.1.6, 2.2.5 i 2.2.6 
• gwoździe i wkręty w podłożu zagruntować środkiem na bazie ropy 
• całkowicie usunąć powłoki lakierowe i inne niezwiązane z podłożem materiały 
 

 
12.2. Przygotowanie 
wyrobu 
 

 
• masa szpachlowa jest gotowa do użycia w postaci handlowej 
• nie dodawać obcych składników 
• masę dokładnie ugnieść w opakowaniu  przed użyciem 
 

 
12.3. Nakładanie 

 
Warunki nakładania 
Szpachlę stosować w suche dni. 
Temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna być niższa niż +50C. 
 
 
Metody nakładania 
Stosować metalowe szpachelki lub noże do kitu. 
 
Dobór narzędzi 
Zalecamy stosować odpowiednie szpachelki i noże. 
 
Parametry nakładania: 

• nakładać bezpośrednio z opakowania 
• podczas wypełniania ubytków, delikatnie wciskać w naprawiane szczeliny, wyrównując powierzchnię szpachelką 

zwilżoną wodą 
• głębokie szczeliny wypełniać warstwami o grubości nie większej niż 6 mm, przy czym kolejną warstwę nakładać po 

wyschnięciu poprzedniej 
• po nałożeniu pozostawić do wyschnięcia 
• wypełnione masą miejsce chronić przed deszczem i mrozem do całkowitego wyschnięcia 

 
Następne wymalowania     

• malowanie lub tapetowanie  wykonywać po całkowitym wyschnięciu nałożonej masy oraz jej przeszlifowaniu można 
stosować większość standardowych farb ogólnego stosowania 

 
 
12.4. Czyszczenie 
narzędzi  malarskich 

 
Po zakończeniu pracy opakowanie natychmiast zamknąć. Narzędzia wyczyścić ciepłą wodą. 
 

 
13. Przechowywanie 
i transport 

 
Zgodnie z normą PN-89/C-81400, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, najkorzystniej w temperaturze +50C 
÷ 300C, w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła. 
Uwaga: Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwałemu uszkodzeniu. 
 

 
14. Środki ostrożności 

 
Nie używać na drewno kontaktujące się z żywnością. Pozostałe informacje: Karta charakterystyki produktu. 
 

 
15. Informacje 
uzupełniające 
 

 
Informacje ogólne zawarte w Karcie „0” stanowią integralną część niniejszej Karty Technicznej. Zastrzegamy sobie 
prawo zmiany treści Karty Technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. 
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować: 
• pod numer bezpłatnej infolinii: 0800 120 277 (poniedziałek - piątek) 
• pod adres e-mail: infolinia@ici.com 
• pod adres: ICI Polska Sp. z o.o. Oddział w Pilawie, 08-440 Pilawa, ul. Przemysłowa 3 
Data wydania: sierpień 2004r. 
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