
Gips szpachlowy o podwyższonych 
parametrach wytrzymałościowych, 
do spoinowania połączeń płyt Gipsowo-
kartonowych bez użycia taśmy zbrojącej
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Do aplikacji ręcznej

opis
NIDA Planfix Fresh jest produktem na 
bazie gipsu syntetycznego z domiesz-
ką specjalistycznych wypełniaczy. 
Przeznaczony do stosowania we-
wnątrz pomieszczeń.

zastosowanie
Produkt przeznaczony do spoinowa-
nia wszystkich typów płyt gipsowo

-kartonowych o krawędziach KPOS, KS 
oraz płyt z 4 krawędziami fazowanymi  
Synia. Dopuszczone spoinowaniu po-
łączeń płyt g-k gipsem szpachlowym 
NIDA Planfix Fresh bez stosowania 
taśmy zbrojącej. W przypadku spoin 
narażonych na bardzo duże naprę-
żenia użyć taśmy zbrojącej. Produkt 
może być wykorzystywany również 
do montażu narożników, uzupełnia-
nia większych ubytków, wypełniania 
rys oraz podczas prac remontowych 
i wykończeniowych. W celu uzyskania 
idealnie gładkiej powierzchni, jako 
finalne wykończenie, należy zastoso-
wać gips szpachlowy NIDA Finisz lub 
gładź gipsową NIDA Gładka. 

właściwości
Gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh 
charakteryzuje się ekstremalną przy-

czepnością do podłoży, 
znacznie przekraczającą 
wymogi normowe. Po 
zmieszaniu z wodą tworzy 
plastyczną masę, łatwą 
w stosowaniu. Odpowiedni 
dobór wypełniaczy nadaje 
elastyczność spoinie i umożli-
wia przenoszenie przez nią na-
prężeń powstających podczas 
standardowej pracy płyty g-k. 
Po wyschnięciu produkt cha-
rakteryzuje się dużą twardością 
powierzchniową. Zalecana mak-
symalna grubość jednej warstwy: 
do 3,0mm. Stosowanie grubości 
warstwy powyżej 3,0mm może 
objawiać się zwiększoną podatno-
ścią na skurcz. Średnie zużycie: ok. 
0,30 kg/m2. Produkt niepalny w kla-
sie A2. Czas wiązania produktu nie 
wcześniej niż 60 minut i nie później 
niż 180 minut (w zależności od 
temperatury i wilgotności otoczenia). 
Temperatura stosowania: od +5oC do 
+25oC. Okres przydatności do użycia: 
6 miesięcy od daty produkcji. Produkt 
po wyschnięciu uzyskuje biały kolor, 
co ułatwia pokrycie warstwą końcową 
gipsu szpachlowego NIDA Finisz lub 
gładzią gipsową NIDA Gładka i uzyska-
nie jednolitej powierzchni.
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przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, nośne 
i odpowiednio mocne. W przypadku 
spoinowania płyt g-k należy oczyścić 
krawędzie płyt z wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Miejsca płyty g-k 
pozbawione kartonu np. sfazowane 
krawędzie należy zagruntować lub 
zwilżyć wodą w celu ujednolicenia 
chłonności szpachlowanej po-
wierzchni. Brak wykonania opisa-
nych czynności może skutkować 
się szybkim wysychaniem gipsu 
szpachlowego w miejscach styku 
z suchym gipsem rdzenia płyty, co 
ostatecznie może się przekładać na 
osłabienie wykonanej spoiny. 
W przypadku wykorzystania gip-
su NIDA Planfix Fresh do celów 
remontowych przed przystąpieniem 
do prac podłoże należy oczyścić 
z luźnych elementów, pozostałości 
starych powłok malarskich oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 
np. olejów, wosków ograniczających 
przyczepność i wiązanie. Szpa-
chlowane podłoże nie może być 
wilgotne ani zamarznięte. Podłoże 
z nalotami pleśni, mchów i grzy-
bów należy oczyścić. Każdorazowo 
wykonawca jest zobowiązany do 
oceny powierzchni przed szpachlo-
waniem oraz do podjęcia decyzji 
o uprzednim zastosowaniu środka 
gruntującego (powierzchnie chłon-
ne). W przypadku szpachlowania 
podłoży betonowych należy zasto-
sować grunt z piaskiem kwarcowym 
NIDA Supra W. 

sposób użycia
Do przygotowania i nakładania gip-
su szpachlowego należy stosować 
czyste narzędzia wykonane z mate-
riałów nierdzewnych. Do rozrabiania 
używać czystej wody oraz wiadra 

wykonanego z tworzywa sztuczne-
go. Suchą mieszankę należy rozra-
biać poprzez powolne wsypywanie 
jej do wody, w proporcjach ok. 1,0 kg 
proszku na 0,55 l wody. Całość 
należy wymieszać mieszadłem wol-
noobrotowym do uzyskania jedno-
rodnej konsystencji. Konsystencja 
przygotowanej masy zależy od jej 
przeznaczenia. Przed nakładaniem 
odczekać ok. 5 minut od momentu 
urobienia, a następnie ponownie 
wymieszać. Tak przygotowaną masę 
należy zużyć w ciągu maksymalnie 
60 minut nakładając na podłoże za 
pomocą gładkiej metalowej pacy lub 
szpachelki. Po wyschnięciu, ewen-
tualne nierówności usunąć drobną 
siatką ścierną. Aplikacja w tempe-
raturze otoczenia i podłoża od +5oC 
do +25oC. 

narzędzia 
Gips szpachlowy nanosić na podło-
że przy pomocy pacy lub szpachelki.

transport i składowanie 
Transportować oraz przechowywać 
na drewnianych paletach, w ory-
ginalnym nieuszkodzonym opako-
waniu oraz w suchych warunkach. 
Produkt należy chronić przed wil-
gocią. Przy spełnionych warunkach 
produkt ma okres przydatności 
6 miesięcy od daty produkcji.

zastosowanie wewnątrz obiektów 
budowlanych

reakcja na ogień klasa a2

przyczepność do 
płyty g-k > 0,25 mpa

wytrzymałość na 
zginanie > 100 n

czas obróbki ok. 60 minut

czas wiązania nie wcześniej niż 60 minut, 
nie później niż 180 minut

przybliżone zużycie ok. 0,30 kg/m2 – spoinowa-
nie połączeń płyt g-k

maksymalna grubość 
jednej warstwy do 3,0 mm

proporcje mieszanki 0,55 l wody na 1 kg 
produktu

temperatura 
stosowania

temperatura podłoża 
i otoczenia od +5oc do +25oc

kolor po wyschnięciu biały

dostępne opakowanie worek: 5kg i 25 kg

okres przydatności od 
daty produkcji 6 miesięcy

dane techniczne

atesty i certyfikaty

należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń pro-
ducenta gipsu szpachlowego siniat.

producent nie ponosi odpowiedzialności za skut-
ki powstałe w wyniku użycia wyrobu niezgodnie 
z powyższymi zaleceniami oraz zasadami sztuki 
budowlanej.

spełnia wymagania 
normy pn-en 13963

deklaracja właściwości 
użytkowych

atest higieniczny pzh

karta charakterystyki

siniat sp. z o.o.
ul. przecławska 8
03-879 warszawa 

info nida: 801 11 44 77
www.siniat.pl


