
SHEETROCK All Purpose
SHEETROCK SuperFinish
Gotowa masa szpachlowa

Opis produktu Zakres zastosowania Właściwości
Gotowa masa SHEETROCK All Purpose  
/ SuperFinish jest mieszanką mączki dolomito-
wej z lepiszczem winylowym. Dodatkowo zawie-
ra składniki poprawiające własności  użytkowe 
gotowych mas. 
SHEETROCK All Purpose / SuperFinish spełnia 
wymagania Normy EN 13963 oraz posiada Atest 
Higieniczny dopuszczający do stosowania w bu-
downictwie mieszkaniowym, obiektach służby 
zdrowia, żłobkach, przedszkolach i szkołach,  
w przemyśle spożywczym i podobnych.

Forma dostawy
Wiadro 5,4 L (All Purpose)  nr art. 261831
Wiadro 20 L (SuperFinish) nr art. 314860
Wiadro 28 L (All Purpose) nr art. 314841

Przeznaczona do tworzenia idealnie gładkich  
i równych powierzchni we wnętrzach. Może być 
nakładana ręcznie i maszynowo w warstwach  
o grubości do 3 mm.
Gotowa masa szpachlowa SHEETROCK  
All Purpose / SuperFinish może być używana: 
■ do całopowierzchniowego, cienkowarstwowe-

go szpachlowania:
- mineralnych podłoży budowlanych takich jak: 

stabilne tynki (gipsowe, wapienne, cemen-
towo-wapienne), powierzchnie betonowe, blo-
czki gipsowe, bloczki z betonu komórkowego, 

- czystych i stabilnych tynków żywicznych, po-
wierzchni lakierowanych (lamperie), malowa-
nych farbami, wykończonych tapetami z 
włókna szklanego, itp,

- płyt gipsowo-kartonowych,
■ do wklejania taśm papierowych na połączenia 

płyt gipsowo-kartonowych, wstępnie wypeł-
nionych za pomocą mas Knauf Uniflott lub 
Knauf Fugenfuller.

■ gotowa do użycia przygotowana fabrycznie 
mieszanka

■ wygodna do nakładania i rozprowadzania
■ po nałożeniu łatwa do szlifowania i obróbki
■ uzyskane powierzchnie są trwałe podczas 

eksploatacji
■ pozwala uzyskać idealne podłoże do dalszych 

prac wykończeniowych

Przechowywanie
Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą 
oraz bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 
Krótkotrwale zamarznięty produkt po 
rozmrożeniu i wymieszniu nadaje się do stoso-
wania. Zachowuje trwałość przez 12 miesięcy 
(data produkcji znajduje się na opakowaniu).
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Wykonanie
Podłoże 
Podłoże musi być suche, stabilne, czyste i wolne 
od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy 
wypełnić Knauf Fugenfuller lub Knauf Uniflott.

Gruntowanie 
Płyty gipsowo-kartonowe nie wymagają gruntowa-
nia. Bardzo chłonne lub niestabilne podłoża należy 
zagruntować lub wzmocnić środkiem głęboko pene-
trujacym Knauf Tiefengrunt.

Sposób przygotowania
Gotową masę szpachlową SHEETROCK  
All Purpose / SuperFinish po przemieszaniu można 
stosować bezpośrednio z wiaderka. 
Masę można rozcieńczać według potrzeb dodając 
wodę w porcjach po 250 ml. Po każdym dodaniu wo-
dy masę należy lekko wymieszać i sprawdzić stoso-
wanie. 
Używać tylko czystych narzędzi i pojemników.

Obróbka
■ Nakładać warstwami o grubości do 3 mm.
■ Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu po-

przedniej.
■ Suchą powierzchnię szlifować papierem  

o ziarnistości #180 - #240 najpóźniej 3-4 dni po 
nałożeniu.

■ Po dłuższym czasie powierzchnia staje się twarda  
i wytrzymała.

■ Powierzchnię po wyschnięciu zagruntować 
środkiem gruntującym.

■ Tak wykończoną powierzchnę można malować  
wszystkimi rodzajami farb.

Gotowa masa szpachlowa SHEETROCK  
All Purpose / SuperFinish twardnieje poprzez wysy-
chanie, więc czas obróbki jest uzależniony od tempe-
ratury i wilgotności powietrza.

Temperatura i warunki obróbki 
■ Szpachlowanie może nastąpić dopiero wtedy, gdy 

nie występują żadne większe wydłużenia względne 
płyt Knauf, np. wskutek zmian wilgotności lub tem-
peratury.

■ Podczas szpachlowania temperatura pomieszcze-
nia nie może być niższa niż około +13 °C.

■ W przypadku podkładów podłogowych z asfal-
tu lanego, z cementu i płynnego jastrychu płyty 
Knauf należy szpachlować dopiero po wykonaniu 
podkładów podłogowych.

■ Należy przestrzegać wskazówek zawartych  
w „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Systemów Suchej Zabudowy PSG”.
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© Zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązuje wydanie aktualne w danej chwili. Nasza gwarancja obejmuje tylko niebudzącą zastrzeżeń jakość naszego materiału. Informacje dotyczące zużycia, 
ilości i wykonania są wartościami empirycznymi, które mogą nieco odbiegać od konkretnego przypadku zastosowania. Wszelkie prawa zastrzezone. Zmiany, przedruki oraz fotomechaniczne bądź 
elektroniczne odtwarzanie, w tym także we fragmentach, wymagają wyraźnej zgody firmy Knauf Sp. z o.o., ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa.

Osiągnięcie konstrukcyjnych i fizycznych właściwości systemów Knauf jest możliwe, gdy zapewnimy wyłączne stoso-
wanie składników systemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf. 

Knauf Sp. z o.o.   ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa

 Tel.: +48 22 369 5186

Knauf Sp. z o.o.
Dział techniczny:

 Fax: +48 22 369 5157

www.knauf.pl

Orientacyjne zużycie
Miejsce zastosowania Wydajność
jako 2 i 3 warstwa przy wykańczaniu spoin 0,125 kg/mb
szpachlowanie cienkowarstwowe 1,5 kg / mm / m2

Zapotrzebowanie materiałowe / zużycie


