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Przeznaczona do łączenia płyt gipsowo-kartonowych gotowa 

masa szpachlowa wzmocniona najnowszej generacji 

włóknami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich składników 

mineralnych zapewnia wysokie właściwości techniczne          i 

użytkowe. Idealnie sprawdza się w miejscach szczególnie 

narażonych na odkształcanie. 
 

Charakteryzuje się wysoką elastycznością i wytrzymałością, zapewnia trwałość połączeń, ma 

konsystencję białej pasty. Doskonale sprawdzi się również jako wypełniacz ubytków i pęknięć. 

Masa szpachlowa jest odporna na rozciąganie i zginanie. Tworzy doskonały efekt końcowy – 

idealnie gładkie ściany i sufity.

 

ZALETY 
 

wzmocniona włóknami 

gotowa do użycia  

elastyczna  

nie pęka  

idealna konsystencja sprzyjająca łatwej aplikacji

 
 

ZASTOSOWANIE 
 

łączenie płyt gipsowo-kartonowych lub zespolonych o krawędziach półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych i spłaszczonych 

ściętych, jak również o krawędziach ostrych sfazowanych  

uzupełnianie pęknięć, rys i ubytków powstałych na powierzchni płyt, ścian i sufitów 

szpachlowanie narożników z kątownikami metalowymi 

 

 NORMY I CERTYFIKATY 
 

 Deklaracja Zgodności nr 97v01/20 na zgodność z normą PN-EN 13963:2014                                                                       

 

 
20 

AB 1703 

SELENA S.A., Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław, Polska 

DWU nr 97v01/20 

TYTAN Professional Gotowa masa szpachlowa do łączenia płyt G-K 

PN-EN 13963:2014                                                                           
 Gotowa masa do łączeń płyt gipsowo – kartonowych, typ 3A, 4A 

Klasa reakcji na ogień:                                                           A2-s1,d0  
Absorbcja wody:                                                                     klasa H3 
Przyczepność:                                                                        spełnia 
Wytrzymałość złącza – metoda rozciągania:                         ≥ 100 N         
Wytrzymałość na zginanie:                                                    ≥ 69 N                

www.tytan.pl 
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         DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

  
 

Wszelkie podane parametry  bazują na próbach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnętrznymi producenta i silnie zależą od 

warunków utwardzania się produktu  (temperatury opakowania, otoczenia, podłoża, jakości użytego sprzętu oraz umiejętności osoby aplikującej 

produkt) *Mierzone w temp. 23ºC i wilgotności względnej 50%. Niższa temperatura i wilgotność oraz większa grubość spoiny wydłużają czas 

utwardzenia. 

 

SPOSÓB UŻYCIA 

 
Przygotowanie podłoża 

• płyty powinny być trwale przymocowane do konstrukcji nośnej, suche, pozbawione pyłu, kurzu.  

• ostre krawędzie należy sfazować, odpylić i zagruntować

• w narożnikach i kątach obsadzić kątowniki. 

 

Aplikacja  

• przestrzeń pomiędzy krawędziami należy wypełnić masą pomocą szpachelki, trzymając ją pod kątem umożliwiającym dokładne 

wciśnięcie masy w szczelinę 

• pozostawić do wyschnięcia i po 24 godzinach nałożyć kolejną warstwę masy 

• ostateczne wygładzenie z powierzchnią płyty należy wykonać po całkowitym wyschnięciu zaprawy, poprzez szlifowanie siatką 

poliwęglanową lub papierem ściernym. 

 

Zakończenie pracy 

• jeżeli powierzchnia pierwszej warstwy nie jest idealnie równa zaleca się miejscowe uzupełnienie, bądź nałożenie cieńszej warstwy 

masy.  

• przed nałożeniem kolejnej warstwy gładzi, a także przed rozpoczęciem prac malarskich koniecznie należy usunąć pył z powierzchni 

lub związać go z podłożem. 

 

  

           OGRANICZENIA STOSOWANIA 
 

• produkt nie nadaje się do aplikacji na zewnątrz oraz w miejscach otwartych na zewnętrzne warunki atmosferyczne 

• można stosować łączeń płyt nie szerszych niż 10 mm 

• nie stosować na wilgotne powierzchnie lub zawilgocone płyty  

 

 

 

PRZECHOWYWANIE 
 

Przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach w szczelnie, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze                   

od +5°C do + 25 °C. Data ważności i nr partii na opakowaniu. 

Dostępne kolory: biały 

Dostępne pojemności: 1,8 kg; 5 kg; 10 kg 

 

 

Kolor                                                         biały  

Konsystencja                                                         gęsta pasta 

Grubość warstwy                                                         max. 5 mm 

Wydajność                                                                         0,3 kg/m2 (dla warstwy 1mm) 

Temperatura aplikacji                                                       od +5°C do +30°C 

Klasa reakcji na ogień                                                      A2-s1,d0 
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DANE KATALOGOWE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP 
 

Należy przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy. PRZED ZASTOSOWANIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ 

BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU LUB PRZECZYTAĆ ETYKIETĘ NA OPAKOWANIU.  

 
 
 

Data sporządzenia 

10.04.2021 
 

 
Powyższe  dane,  zalecenia  i wskazówki opierają  się na naszej  najlepszej  wiedzy,  badaniach  oraz  doświadczeniach i zostały  udzielone  w dobrej  wierze,  

zgodnie  z zasadami  obowiązującymi w naszej  firmie i u naszych  dostawców.  Zaproponowane sposoby  postępowania uznane  są za powszechne,  jednak  

każdy  z użytkowników tego  materiału powinien  upewnić  się na wszelkie  możliwe  sposoby,  włącznie  ze sprawdzeniem produktu  końcowego  w odpowiednich 

warunkach o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia  celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka,  ani jej upoważnieni przedstawiciele nie 

mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione  na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPAKOWANIE KOLOR ILOŚĆ SZTUK 

W  KARTONIE 

ALIAS            INDEKS                         KOD EAN 

1,8 kg biały     ----  SGK-MASA-1,8-PL             10045826           5902120190843         

  5 kg  biały      ----   SGK-MASA-5-PL          10045898           5902120191529         
10 kg biały                     ----  SGK-MASA-10-PL              10045823           5902120189311  

5021201893119021201893115902120189311 
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