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1. Właściwości/zastosowanie 
 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL to elastyczna, niskonaprężeniowa, 
wzmocniona włóknami masa wyrównująca.  

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL nadaje się do szpachlowania, niwelowania 
i wyrównywania dużych nierówności w podłożach, np. do podłóg drewnianych, płyt 
wiórowych (V100) oraz płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach. Jest również 
odpowiednia do jastrychów, szybkowiążących jastrychów, płyt betonowych w 
pomieszczeniach, w systemach ogrzewania podłogowego i jastrychów grzewczych. 

 Masa szpachlowa MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL może być nanoszona 
warstwami o grubości od 3 do 15 mm w jednym toku pracy. 

 MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL tworzy idealne podłoże dla wykładzin 
podłogowych: linoleum, wykładzin tekstylnych i PCV, parkietów, laminatów, kamienia 
ceramicznego i naturalnego. 

 
 

2. Podłoże i sposób użycia 
 

 Podłoże powinno spełniać wymogi DIN 18365 „Prace związane z pokryciami 
podłogowymi”, powinno być długo suszone, wolne od zabrudzeń, oleju, tłuszczu i 
innych środków zapobiegających przyleganiu. Ponadto podłoże powinno być wolne 
od zarysowań, wytrzymałe na rozciąganie i ściskanie oraz nie powinno być zbyt 
gładkie lub zbyt szorstkie. Większe nierówności lub dziury należy najpierw wyrównać 
za pomocą wytrzymałej masy szpachlowej, np. MEM SCHNELL-SPACHTEL. W 
okolicach ścian powinien być zamocowany pasek przyścienny. W razie potrzeby 
należy zagruntować podłoże, np. za pomocą MEM UNIVERSAL-GRUNDIERUNG. W 
przypadku podłoży drewnianych szerokie fugi po wysuszeniu gruntu muszą zostać 
wypełnione masą uszczelniającą na bazie akrylanów. W przypadku podłoży 
anhydrytowych i drewnianych oraz opornych resztek kleju pomiędzy nałożeniem 
gruntu a masy MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL należy odczekać 
przynajmniej 24 godziny.  
WAŻNE: Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza pod spodem podłóg 
drewnianych, np. przez zamieszczenie szczelin wentylacyjnych. 

 Napełnić czysty pojemnik zimną wodą i wymieszać MEM NIVELLIER-SPACHTEL 
FLEXIBEL na jednorodną masę (najlepiej za pomocą wiertarki z odpowiednią 
nasadką). Zaleca się odczekać 2 minuty, aby masa dojrzała. Na 25 kg proszku 
potrzeba 5,5 litrów wody. 

 Wymieszaną masę należy wylać na podłogę, za pomocą packi lub rakli wspomóc 
proces rozlewania się i nie dopuścić do powstawania pęcherzyków powietrza. W 
przypadku grubszych warstw zalecamy zastosowanie walca z kolcami w celu 
odpowietrzenia. Masę należy obrobić w przeciągu 15 minut. Grubość pierwszej 
warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm i maksymalnie 15 mm. Wyrównanie za 
pomocą samopoziomującej masy szpachlowej z reguły nie jest konieczne. 
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 Warstwy wiążące powinny być zabezpieczone przed zbyt szybkim wyschnięciem, np. 
na skutek bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, przeciągu lub zbyt 
wysokiej temperatury pokojowej. 
Wskazówki:  

 Przed położeniem warstw, warstwa wyrównująca powinna całkowicie wyschnąć. 

 W przypadku ogrzewania podłogowego na 24 godziny przed obróbką temperatura 
powinna być nastawiona na maksymalnie 18°C. Po 3 dniach temperatura zasilania 
może być zwiększana codziennie o ok. 3°C. 

 Przy +18°C po 24 godzinach gotowa do nakładania  

 Należy zwrócić uwagę na odpowiednią wentylację podczas wysychania masy 
szpachlowej. Niska temperatura wydłuża, a wysoka temperatura skraca czas 
wysychania. 

 
 

3. Wydajność 
 

 ok. 1,6 kg/m² na każdy mm grubości warstwy uszczelniającej. 
 
 

4. Temperatura stosowania 
 

 Idealna temperatura mieści się w zakresie od +15°C do +20°C, 

 masy MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL  nie należy wylewać w temperaturze 
poniżej +5°C lub powyżej +30°C. 

 
 

5. Skład materiału 
 

 Wzmocniona żywicą sztuczną, cementowa masa szpachlowa z włóknami. 
 
 

6. Dane techniczne 
 

 Kolor:      szary 

 Postać:     proszek z włóknami 

 Okres dojrzewania:    ok. 2 minuty 

 Czas obróbki:     przy 18°C w przeciągu 15 minut od  
wymieszania. 

 Nadaje się do chodzenia:   najwcześniej po 4 godzinach 

 Gotowość do nakładania:   po 24 godzinach przy +18°C 

 Wytrzymałość w przypadku obciążenia  
rolkami krzesła obrotowego:    grubości warstwy od 3 mm. 
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(rolki zgodne z DIN EN 12529) 

 Wytrzymałość na ogrzewaniu podłogowym: tak, przestrzegać odpowiedniej 
dyrektywy. 

 

7. Czyszczenie 
 

 Materiały natychmiast zmyć wodą. Zasuszony materiał można usunąć tylko w 
mechanicznie. 

 
 

8. Wskazówki bezpieczeństwa technicznego 
 

 Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa 
znajdujących się na pojemnikach i zawartych w kartach charakterystyki produktu.  

 
 

9. Przechowywanie 
 

 Masa MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL powinna być przechowywany w 
miejscu suchym, zabezpieczonym przed wilgocią. 

 Masa MEM NIVELLIER-SPACHTEL FLEXIBEL przechowywana w prawidłowy 
sposób w zamkniętym, oryginalnym pojemniku nadaje się do użytku przez 
przynajmniej 6 miesięcy 

 
 

10. Forma dostawy 
 
25 kg 
Numer artykułu MEM: 30822512    Nr EAN: 4010327514377 
 
 
 
Prawidłowe i skuteczne stosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też 
udzielamy gwarancji tylko na jakość naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i 
dostawy. Gwarancja nie obejmuje skuteczności dalszej obróbki. Nasze instrukcje techniczne powstały 
w oparciu o najlepszą wiedzę. Nie wynikają z tego żadne zobowiązania, również pod względem prawa 
patentowego. Zapewnienia o istnieniu właściwości i możliwości użytkowania, które wykraczają poza 
zakres określony w niniejszej instrukcji technicznej wymagają naszej zgody na piśmie. 
Stan: listopad 2017 – starsze wydania tracą ważność.  
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