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Zeskanuj kod i dowiedz się 
więcej o parametrach 
technicznych, korzyściach 
lub promocjach produktu

www.atlas.2dkod.pl/506

Przeznaczenie
Wykonywanie gładzi – na powierzchni ścian i sufi tów, wewnątrz budynków.
Przystosowana do nakładania ręcznego lub maszynowego.

Rodzaje podłoży – beton, tynki gipsowe, cementowe i cementowo-wapienne, płyty 
gipsowo-kartonowe.
Rodzaje warstw wykończeniowych – powłoki malarskie, tapety.

Właściwości
Możliwość zastosowania bardzo cienkiej warstwy – pozwala dostosować ilości 
nakładanego materiału do właściwości podłoża i zmniejszyć jego zużycie.
Bardzo drobne uziarnienie – umożliwia uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni, 
stanowiącej doskonałe podłoże pod malowanie i tapetowanie.
Wysoka przyczepność do podłoża – uzyskana dzięki odpowiedniej zawartości 
polimerów.
Elastyczna i odporna na spękania – warstwa utwardzonego materiału jest od-
porna na pęknięcia, zarówno podczas wiązania i wysychania gładzi, jak i w trakcie 
jej eksploatacji.
Łatwa do malowania – jednolity, śnieżnobiały kolor powierzchni gładzi uła-
twia jej pomalowanie, niższe jest zarówno zużycie farby, jak i koszty samego 
malowania. 
Wygodna w użyciu – dostarczana w postaci gotowej do użycia, co umożliwia 
pozostawienie niewykorzystanej masy w wiaderku i zastosowanie jej w póź-
niejszym terminie, przez cały okres przydatności do użycia, czyli do 12 miesięcy 
od daty produkcji.
Efekt tiksotropowy – gęsta w opakowaniu, uplastyczniona podczas pracy.

Dane techniczne
ATLAS GIPS RAPID produkowany jest jako masa na bazie spoiw żywicznych, 
wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfi kujących.

Wymagania techniczne
ATLAS GIPS RAPID spełnia wymagania PN-EN 15824:2010. Deklaracja właściwości 
użytkowych nr GIPS 109/CPR.
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PN-EN 15824:2010
(EN 15824:2009)

Dyspersyjny tynk wewnętrzny, rozcieńczalny wodą (gładź polimerowa)
do stosowania wewnątrz na ścianach i sufi tach

Przyczepność 0,3 N/mm2

Współczynnik
przewodzenia ciepła (λ 10, dry)

1,28 W/mK
(średnia wartość tabelaryczna 

P=90%)
(EN 1745:2002 tab. A.12)

Klasa reakcjina ogień C

Uwalnianie/zawartość substancji 
niebezpiecznych

patrz Karta
Charakterystyki

Max. grubość warstwy 3 mm

Temperatura przygotowania masy
oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Wilgotność w pomieszczeniu w trakcie 
prac do 70%

Czas wysychania
ok. 6 godzin (warstwa grubości 

1 mm, temperatura +20 °C, 
wilgotność 50%)

1-3 mm
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 Wykonywanie gładzi i naprawa podłoża
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,•	
wysezonowne do stanu powietrzno-suchego -•	  przyjmuje się, że czas sezono-
wania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C 
i 55% wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć):

dla nowych tynków gipsowych (np. ATLAS GIPS SOLARIS), cementowych  -
i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
dla ścian i stropów betonowych – co najmniej 28 dni, -

oczyszczone •	 – z warstw mogących osłabić przyczepność gładzi, zwłaszcza 
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby i środków an-
tyadhezyjnych,
zagruntowane•	

preparatem gruntującym ATLAS GRUNTOWNIK lub ATLAS OPTI-GRUNT -  -
w przypadku nadmiernej chłonności podłoża,
warstwą sczepną ATLAS GRUNTO-PLAST lub ATLAS ULTRAGRUNT - gdy  -
podłoże ma niską chłonność lub charakteryzuje się gładką powierzchnią 
 (np. betonowe stropy i ściany).

 -
Przygotowanie masy
Masa, dzięki tiksotropowym właściwościom, jest gotowa do aplikacji ręcz-
nej. Przed aplikacją mechaniczną masę należy wymieszać, co spowoduje jej 
upłynnienie. Do aplikacji mechanicznej dopuszcza się również rozcieńcze-
nia masy czystą woda w ilości do 1% (maksymalnie 20 ml/ 2 kg, 80 ml/8 kg, 
180 ml/18 kg, 280 ml/28 kg).

Nakładanie gładzi
Masę należy nakładać równomiernie za pomocą stalowej pacy nierdzewnej, 
silnie dociskając ją do podłoża. Prace należy rozpoczynać od sufitu, nakładając 
masę pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę do siebie, 
natomiast na ściany masę nakładać  w kierunku od podłogi do sufitu, prowadząc 
pacę od dołu ku górze. 
Kolejną warstwę masy można aplikować na dwa sposoby:

- metodą „mokre na mokre” - na wstępnie związaną warstwę wcześniejszą 
(jej powierzchnia powinna być matowa i sucha w dotyku, co następuje zazwyczaj 
po około 2 godzinach przy temperaturze 20 °C i 55 % wilgotności, w przypadku 
chłonnego podłoża czas ten może ulec skróceniu).

- po stwardnieniu warstwy wcześniejszej - jej powierzchnię przed aplikacją należy 
zwilżyć wodą, co zminimalizuje zjawisko powstawanie pęcherzy. 

Aplikacja mechaniczna
Do aplikacji mechanicznej rekomendowane są urządzania wymienione w tabeli 

poniżej (należy zdemontować główny filtr urządzenia).
Szlifowanie
Szlifowanie, ręczne lub mechaniczne, należy wykonać po całkowitym wyschnię-
ciu powierzchni. Zaleca się stosowanie siatek o gradacji #150-240.

Prace wykończeniowe
Przed rozpoczęciem prac wykończeniowych powierzchnia gładzi musi być 
odpowiednio sucha i oczyszczona z pyłu powstałego podczas szlifowania. 
Do malowania gładzi można stosować:

- farby akrylowe, np. ATLAS ecoFARBA
- lateksowe, np. ATLAS optiFARBA lub ATLAS proFARBA. 
Malowanie i tapetowanie należy poprzedzić gruntowaniem podłoża za pomocą 
wałka zgodnie z zaleceniami producenta farby lub tapety.

Zużycie
Średnio zużywa się ok. 1,0 kg masy na 1 m2.

Opakowania
Pojemniki plastikowe 2 kg, 8 kg, 18 kg, 28 kg

Ważne informacje dodatkowe
Rozwarstwienie masy w opakowaniu (wydzielenie płynu) w okresie jej przecho-•	
wywania jest zjawiskiem naturalnym. Dzięki właściwościom tiksotropiom, masa 
po przemieszaniu upłynni się i będzie odpowiednia do aplikacji mechanicznej. 
Powrót do pierwotnej konsystencji nastąpi po około 12 godzinach.
Gładzi nie można wykonywać na podłożach narażonych na bezpośrednie •	
działanie wilgoci.
Nie zaleca się wykonywać gładzi w pomieszczeniach o wilgotności względnej •	
powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 70%.
Podczas prac należy uważać, aby nie zanieczyścić materiału pozostającego •	
w opakowaniu, ponieważ może to spowodować pogorszenie jego parametrów. 
Pozostały w opakowaniu, niewykorzystany materiał należy zabezpieczyć folią, 
a opakowanie szczelnie zamknąć. Wykorzystać do końca terminu przydat-
ności.
Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. •	
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.•	
Przechowywanie i transport: w chłodnych i suchych warunkach, dobrze wen-•	
tylowanymmiejscu, w prawidłowo oznakowanym i szczelnie zamkniętym ory-
ginalnym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, 
źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Temperatura przecho-
wywania: od +5°C do +30°C, Chronić przed mrozem.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne doty-
czące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.Wraz z wydaniem niniejszej karty 
technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.Aktualna dokumentacja tech-
niczna produktu dostępna jest na www.atlas.com.pl.
Data aktualizacji: 2018-09-24
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GRACO APX 6200
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