
 

KARTA TECHNICZNA WYROBU:  

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS 

Wydanie 1/2019 

Strona 1 z 2 

 

DO WYKONYWANIA FINISZOWYCH WARSTW GŁADZI 

NA ŚCIANACH I SUFITACH WEWNĄTRZ BUDYNKÓW 

 

ZASTOSOWANIE 

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS przeznaczona jest do ostatecznego 

wygładzania powierzchni ścian, sufitów, uzupełniania niewielkich ubytków, pęknięć 

podłoża i jego renowacji oraz maskowania łbów wkrętów mocujących płyty. Może być 

nakładana ręcznie, stalową pacą, lub poprzez natrysk mechaniczny. Do stosowana na 

typowych suchych podłożach mineralnych, takich jak tynki gipsowe, cementowe, 

cementowo-wapienne, ściany betonowe oraz na płyty gipsowo-kartonowe.  

 

WŁAŚCIWOŚCI 

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS produkowana jest jako gotowa do użycia 

masa w postaci białej pasty, będąca kompozycją spoiw żywicznych, wypełniaczy 

mineralnych i dodatków uszlachetniających. Konsystencja masy jest plastyczna, dobrana 

w sposób ułatwiający nakładanie i obróbkę materiału. Odznacza się dobrą przyczepnością 

do podłoża i krótkim czasem schnięcia. Po wyschnięciu łatwo poddaje się szlifowaniu, 

umożliwiając uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni, stanowiącej doskonałe podłoże pod 

malowanie i tapetowanie. Nie zużyty materiał można pozostawić w szczelnie zamkniętym 

opakowaniu i wykorzystać w późniejszym czasie.     

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Podłoże powinno być suche, stabilne, oczyszczone z zanieczyszczeń mogących osłabić 

przyczepność masy szpachlowej, zwłaszcza kurzu, brudu, olejów, tłuszczów, resztek 

powłok malarskich i środków antyadhezyjnych. Słabo związane części podłoża należy 

odkuć, a fragmenty osypliwe dodatkowo oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Podłoża 

chłonne zagruntować Preparatem Gruntującym EURO-GRUNT Emulsja Bezbarwna 

w celu wzmocnienia ich powierzchni i zmniejszenia chłonności.  

 

PRZYGOTOWANIE MASY 

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS produkowana jest jako gotowa do 

bezpośredniego użycia, jednorodna masa. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami, 

rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu zawartość opakowania należy przemieszać  

w celu wyrównania konsystencji.   

 

SPOSÓB UŻYCIA 

Masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, silnie 

dociskając ją do podłoża lub poprzez natrysk mechaniczny. Prace rozpoczyna się od 

sufitu, nakładając masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąc pacę 

do siebie, natomiast na ściany masę nakłada się w kierunku od podłogi do sufitu, 

prowadząc pacę od dołu ku górze. Maksymalna grubość nakładanej masy nie powinna 

być większa niż 3 mm. Kolejna warstwa może być nakładane po zupełnym stwardnieniu 

wcześniejszej. Podczas wysychania masy szpachlowej należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację pomieszczeń. W czasie 

nakładania i wysychania wyrobu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu. Po tym czasie pomieszczenie nadaje się do użytkowania. 

Ostateczne wyrównanie powierzchni należy wykonać za pomocą drobnoziarnistego 

papieru ściernego lub siatki ściernej. Tak wygładzone powierzchnie, po oczyszczeniu  

z pyłów i kurzu mogą być malowane dowolnymi farbami dyspersyjnymi. Pozostały  

w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, a opakowanie 

szczelnie zamknąć.  

 

ZUŻYCIE 

Średnio zużywa się ok. 1,0 kg/m2/mm. 
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NARZĘDZIA 

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca 

stalowa, szpachelka kątowa), urządzenie natryskowe, papier ścierny lub siatka ścierna. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

 

OPAKOWANIA 

Pojemniki plastikowe: 1,5 kg, 4 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg. 

Paleta: 405 kg w pojemnikach 1,5 kg, 480 kg w pojemnikach 4 kg, 640 kg  

w pojemnikach 8 kg, 702 kg w pojemnikach 18 kg, 672 kg w pojemnikach 28 kg. 

 

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT 

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 

opakowaniu. Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych  

i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić 

przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 oC) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci 

nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 oC. Chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieni słonecznych. 

 

DANE TECHNICZNE 

Czas wysychania ok. 6 godzin 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5 oC do +25 oC 

Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie użytkowania do 70 % 

Maksymalna grubość jednej warstwy do 3 mm 

 

DOKUMENTACJA PRODUKTU 

Produkt jest wyrobem budowlanym, dla którego specyfikacją techniczną jest norma PN-

EN 15824:2017-07 - dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą (gładź 

polimerowa).  

 

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH oraz Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej nr 

HR/B/34/2015. 
 

Data aktualizacji: 2019.03.19. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, 

wszystkie poprzednie tracą ważność. 
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Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 1/08/2019/CPR 
PN-EN 15824:2017-07 (EN 15824:2017) 

UNIWERSALNA MASA SZPACHLOWA EKO-MAS DOLINA NIDY (2019) 

Zamierzone zastosowanie: na wewnętrzne ściany, stropy, słupy i ściany działowe 

Przyczepność  0,30 MPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła  
1,21 W/m∙K 

średnia wartość tabelaryczna  λ10, dry, mat; P=90 % 
 (EN 1745:2012 tab. A.12) 

Reakcja na ogień  

A2-s1, d0 
wartość tabelaryczna 

(Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 
2017/1228 z dnia 20 marca 2017)  


