
Biała masa szpachlowa do nanoszenia natryskowego,  

zapewniająca twardą i odporną na zadrapania powierzchnię.

Matowe wykończenie.

Do płyt gipsowo-kartonowych, betonu i tynku wewnątrz pomieszczeń.

Nakładać bez kolejnych warstw wykończeniowych.

BASE-COAT 
Gotowa do użycia masa szpachlowa, do nanoszenia  

natryskowego, o dużej odporności na zużycie.

KARTA PRODUKTU



DALAPRO® BASE-COAT
Gotowa do użycia masa szpachlowa, do nanoszenia 
natryskowego, o dużej odporności na zużycie.

INFORMACJA O PRODUKCIE
Dalapro Base-Coat to biała, gotowa do użycia masa 
szpachlowa, do nanoszenia natryskowego, zapewniająca 
doskonałą twardą i odporną na zarysowania powierzchnię. 
Produkt przeznaczony jest do uszczelniania powierzchni o 
białym, matowym wykończeniu w celu uzyskania jedno-
rodnego wchłaniania. Eliminuje pojawienie się widocznych 
i błyszczących spoin. Dalapro Base-Coat stanowi dosko-
nałą bazę do dalszej obróbki powierzchniowej, takiej jak 
malowanie i tapetowanie, bez konieczności dodatkowego 
wykańczania, np. szlifowania. Unikalna formuła zastępuje 
aplikację szerokie szpachlowanie na płytach gipsowo-
-kartonowych i innych podłożach występujących wewnątrz 
pomieszczeń. Nakładać za pomocą spryskiwacza do farby 
lub szpachli. Zalecana do stosowania na powierzchniach, 
które muszą wytrzymywać duże zużycie, takich jak klatki 
schodowe, szkoły, szpitale.

ZASTOSOWANIE 
Produkt spełnia wymogi dla oznaczenia CE zgodnie z normą  
EN 15824 i jest wyprodukowany zgodnie z ISO 9001 i ISO 
14001. 

ORGANIZACJA PRACY
Dalapro Base-Coat nakłada się na przeszlifowaną, wolną 
od pyłu i suchą powierzchnię za pomocą spryskiwacza do 
farby lub szpachli. Produkt należy nakładać w taki sam 
sposób jak farbę lub szerokie szpachlowanie, czyli na 
całej powierzchni. W celu uzyskania najlepszego rezultatu 
grubość warstwy powinna wynosić 300–350 my. Zalecamy 
dyszę niskociśnieniową w rozmiarze 5/21-5/25 o ciśnieniu
roboczym 120–140 barów. Ciśnienie w maszynie może się 
różnić w zależności od używanej maszyny. Przed rozpo-
częciem nakładania należy upewnić się, czy rozpylanie 
przebiega sprawnie. Wszelkie wady powierzchniowe można 
zeszlifować po wyschnięciu. W przypadku konieczności 
szlifowania należy użyć papieru ściernego 180–220.Pod-
czas nakładania i szlifowania należy stosować niezbędne 
wyposażenie ochronne. Uwaga: Przed nałożeniem masy 
Dalapro Base-Coat płyty gipsowo-kartonowe muszą być 
wykończone zgodnie z normą dotyczącą taśm, wypełnień i 
wykończeń.

CZAS SCHNIĘCIA
Czas schnięcia uzależniony jest między innymi od grubości 
warstwy, temperatury i wilgotności.
 
ZUŻYCIE MATERIAŁU
Grubość warstwy 300–350 my, około 0,3 litra/m kw.
 
CZYSZCZENIE I ODPADY
Usunąć możliwie jak najwięcej szpachli z narzędzi przed 
ich czyszczeniem wodą. Pozostałej masy szpachlowej nie 
należy wlewać do kanalizacji, tylko oddać do lokalnej stacji 
utylizacji odpadów. Opróżnione opakowania trzeba oddać 
do punktu utylizacji.
 
MAGAZYNOWANIE
Masa szpachlowa jest świeżym produktem oznaczonym 
datą przydatności do spożycia. Nieotwarte opakowanie 
może być przechowywane w ciemnym miejscu w tempe-
raturze powyżej zera przez maks. 12 miesięcy. Otworzony 
pojemnik należy starannie zamknąć. Więcej informacji 
można znaleźć na stronach: dalapro.com.

DANE TECHNICZNE
Środek wiążący: Lateks-kopolimer
Rozpuszczalnik: woda
Wypełniacz: biały dolomit
Wielkość ziarna: maks. 0,03 mm
pH: około 9
Kolor: biały
Gęstość: 1,80 kg/litr
Palność: nie rozprzestrzenia ani nie podtrzymuje ognia
Opakowanie: wiadro z tworzywa sztucznego 14 l

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com

Karta produktu została opublikowana wyłącznie w celach doradczych. Informacje nie stanowią gwarancji, że produkt ma określone właściwości lub jest 
odpowiedni dla specjalnego zakresu zastosowań. Wartości te obowiązują w normalnych okolicznościach. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez 
wcześniejszej informacji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie najnowszej wersji tego arkusza danych.Kontrolę można przeprowadzić na:  
dalapro.com. Ostatnia zmiana przeprowadzona: 2023-03-06


