
Goldmurit Premium 
Elastyczna gładź gipsowa, śnieżnobiała (do wewnątrz). EN 13279-1 - C6/20/2. 

 

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE: Gładź Premium przeznaczona jest do 

cienkowarstwowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów oraz uzupełniania w nich 

niewielkich ubytków. Stosuje się ją wewnątrz budynków na typowych podłożach mineralnych, 

takich jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gazobeton, gips szpachlowy. 

Maksymalna grubość jednej warstwy gładzi to 2 mm. Tworzy idealne podłoże pod powłoki 

malarskie i tapety. Jej szczególną zaletą jest wydłużony czas wiązania oraz łatwość obróbki po 

wyschnięciu. Przyczepność: do betonu >0,5 N/mm², do zaprawy cem.-wap.>0,3 N/mm², do płyt GK 

> 0,2 N/mm². PODŁOŻE: Gładź gipsową stosuje się na podłoża mineralne nie narażone na 

bezpośrednie działanie wilgoci. Podłoże powinno być mocne, nośne, niezatłuszczone, oczyszczone 

oraz zagruntowane. Wszystkie nieosłonięte elementy stalowe należy zaizolować.  

PRZYGOTOWANIE MASY: Suchą mieszankę należy powoli wsypywać do przygotowanego 

wcześniej naczynia z czystą wodą w ilości ok.0,37 litra na kilogram suchej masy (tj. 7,5 litra na 20 

kg worek). Mieszać ręcznie lub przy pomocy wiertarki z mieszadłem typu koszyczkowego, aż do 

uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po upływie 5 minut i ponownym zamieszaniu, masa 

nadaje się do użycia  przez około 2 godziny. SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI:  Gładź 

nakłada się pacą ze stali nierdzewnej mocno wciskając zaprawę w podłoże. Na ścianach masę 

naciąga się pionowymi pasami od dołu do góry, zaś na sufitach pasami w kierunku od okna do 

wnętrza pomieszczenia. Należy pamiętać o nakładaniu warstw nie grubszych niż 2 mm. Po 

wstępnym związaniu gładzi większe nierówności można usunąć szpachlą, a po całkowitym 

wyschnięciu powierzchnię wyszlifować drobnym papierem ściernym lub siatką do szlifowania. W 

trakcie wysychania gładzi należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, jednak nie 

dopuszczać do przeciągów lub bezpośredniego nasłonecznienia szpachlowanej powierzchni. 

Zagruntować. Malowanie lub tapetowanie rozpocząć po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy 

gładzi. Powierzchnie pod malowanie farbami wodorozcieńczalnymi zagruntować wg zaleceń 

producenta farby. Należy pamiętać o obowiązku wykonywania prac zgodnie ze sztuką budowlaną. 

DANE TECHNICZNE 

Średnie zużycie przy grubości 1 mm    1,2 kg/m² 

Max grubość jednej warstwy     2 mm 

Temperatura stosowania     +5°C do +25°C 
Gęstość nasypowa suchej mieszanki    ok.1,2 kg/dm³ 

Uziarnienie: pozostałość na sicie o boku oczka 1,5mm     0%masy 

Początek czasu wiązania     >20 min. 

Wytrzymałość na zginanie     >1 N/mm² 

Wytrzymałość na ściskanie     >2 N/mm² 

Klasa reakcji na ogień     A1 

Izolacja od dźwięków powietrznych    NPD 

Izolacja cieplna      NPD 

Trwałość i przechowywanie suchej mieszanki – 6 miesięcy od daty produkcji umieszczone na 

opakowaniu, w oryginalnych workach na palecie drewnianej z przekładką, w miejscu suchym, nie 

narażonym na działanie wilgoci. 

 

Dokumenty dopuszczające  

Wyrób spełnia wymagania EN 13279-1:2008                                                               

(niepowtarzalny kod produktu 5904277422600) 

 

 

 

 

 


