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1. Właściwości/zastosowanie 
 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL to zaprawa naprawcza wysokiej jakości i bez naprężeń 
do wypełniania otworów i wgłębień na ścianach i podłogach oraz do wyrównywania 
betonu, jastrychu i cementu. 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL jest odpowiednia pod płytki ceramiczne i kamień 
naturalny, a także pod powłoki elastyczne i tekstylne. W przypadku użycia pod 
powłoki elastyczne warstwę MEM SCHNELL-SPACHTEL należy zeszlifować. 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL wyróżnia się zwłaszcza dzięki krótkiemu czasowi 
twardnienia, a po powierzchni można chodzić po upływie 30-60 minut i już po 3 
godzinach można wykładać płytki.  

• MEM SCHNELL-SPACHTEL, dzięki swojej trwałości, nadaje się również doskonale 
do wykonania nachyleń, np. na balkonach i tarasach. 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL jest odpowiednia stosowania wewnątrz pomieszczeń i 
na zewnątrz, do obróbki ogrzewania podłogowego dla warstw o grubości do 20 mm.  

 
 
 
2. Sposób działania 
 

• MEM SCHNELL-SPACHTEL to specjalna masa szpachlowa wzbogacona żywicą 
sztuczną, która szybko twardnieje dzięki specjalnemu składowi. 

 
 
 
3. Podłoże i sposób użycia 
 

• Podłoże musi być stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń lub środków 
utrudniających przyleganie. 

• W przypadku ogrzewania podłogowego należy, na 24 godziny przed obróbką, 
obniżyć temperaturę powierzchni do maks. +18°C. Po 3 dniach temperatura zasilania 
może być zwiększana codziennie o ok. 3°C. 

• Należy nanieść warstwę podkładową. Chłonne i porowate podłoża pokryć uprzednio 
środkiem MEM SUPER-TIEFGRUND, a zwarte i/lub gładkie podłoża środkiem MEM 
SUPER-HAFTGRUND. 

• 25 kg MEM SCHNELL-SPACHTEL wymieszać z 5 litrami wody. Masa szpachlowa 
szybko twardnieje, dlatego też należy ewentualnie dodawać wodę porcjami (np. 5 kg 
MEM SCHNELL-SPACHTEL z 1 litrem wody). Wlać wodę do naczynia i przy 
uruchomionym mieszalniku dodawać MEM SCHNELL-SPACHTEL, aż do uzyskania 
jednolitej masy. Należy wykorzystać elektryczny mieszalnik! 
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• MEM SCHNELL-SPACHTEL należy obrobić w przeciągu 15 minut i nanieść na 
podłoże za pomocą kielni do gładzenia. W zależności od temperatury otoczenia i 
grubości twardniejącej warstwy, po ok. 30-60 minutach można chodzić po masie 
MEM SCHNELL-SPACHTEL, a po upływie 24-48 godzin masa jest utwardzona. Już 
po 3 godzinach można układać płytki, np. z wykorzystaniem MEM FLEX-KLEBER lub 
MEM PREMIUM-KLEBER. 
 

  Wskazówka:  
 

Dla uzyskania płaskiego podłoża wewnątrz pomieszczeń zalecamy wykorzystać 
jedną z naszych samorozprowadzających się szpachlówek, np. MEM NIVELLIER-
SPACHTEL CLASSIC. 

 
UWAGA: 
 
Podczas obróbki należy przestrzegać zwykłych środków ochronnych i nosić rękawice 
ochronne. MEM SCHELL-SPACHTEL zawiera cement. Chronić skórę i oczy przed 
kontaktem! W przypadku kontaktu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody. W 
przypadku kontaktu z oczami, zgłosić się do lekarza. 

 
 
4. Wydajność 
 

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

5. Temperatura stosowania 
 

• +5°C do +25°C 
 
 

6. Skład materiału 
 

• Masa szpachlowa wiązana cementem, wzbogacona tworzywem sztucznym. 
 
 

7. Dane techniczne 
 

• Kolor:  szary 
• Postać: proszek 
• Zapach: bezzapachowa 
• Gęstość nasypowa: 1,5 g/ml 
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8. Czyszczenie 
 

• Urządzenia robocze po użyciu natychmiast opłukać dużą ilością wody. Niewypłukane 
pozostałości można usunąć tylko mechanicznie. 

 
 
9. Wskazówki bezpieczeństwa technicznego 
 
 
Wymaga oznakowania zgodnego z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych 
(GefStoffV). 
 
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa znajdujących się 
na pojemnikach i zawartych w kartach charakterystyki produktu. 
 
 
 
10. Przechowywanie 
 

• MEM SCHNELL SPACHTEL powinna być przechowywana w miejscu suchym i 
odpornym na działanie mrozu.  

• MEM SCHNELL SPACHTEL przechowywana w zamkniętym, oryginalnym pojemniku 
nadaje się do użytku przez ok. 12 miesięcy. 

 
 
 
11. Forma dostawy 
 
25 kg: 
Numer artykułu MEM: 30822617     Nr EAN: 4010327087413 
 
 
 
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: lipiec 2017 – starsze wydania tracą ważność.  
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