BOLIX GW
gładź wapienna

■ OPIS WYROBU:
Drobnoziarnista
wapienna
zaprawa
do
maszynowego
wykonywania białych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich. Do
wnętrz. Gładź wapienna BOLIX GW jest przygotowaną fabrycznie
suchą mieszanką superbiałego* wapna hydratyzowanego i piasku,
gotową do użycia po wymieszaniu z wodą. Zastosowane domieszki
uszlachetniające poprawiają właściwości robocze i parametry
techniczne.
*nazwa używana przez producenta wapna

■ ZASTOSOWANIE:
Zaprawa BOLIX GW przeznaczona jest do maszynowego
wykonywania gładkich cienkowarstwowych wypraw tynkarskich w
kategorii 4 na tynkach podkładowych BOLIX TW i BOLIX TCW.
Stanowi doskonały podkład pod malowanie lub tapetowanie.
Zaprawę można również nakładać ręcznie.9

■ TECHNOLOGIA WYKONANIA:
■ Przygotowanie podłoża:
Podłoże musi być czyste, suche, nośne, wolne od kurzu i tłuszczu.
Powinno być również równe, aby uniknąć miejsc skokowej zmiany
grubości wyprawy wpływającej na tempo wysychania powierzchni
i kształtowania się skurczów. Podłoża bardzo nasiąkliwe należy
zagruntować preparatem BOLIX T. Podłoża pylące i słabe
zagruntować preparatem głęboko penetrującym BOLIX N.
W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy
zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego BOLIX
GLO. W przypadku nowo wykonanych podłoży mineralnych ( np.
beton, tynk cementowy, cementowo - wapienny, tynk wapienny)
należy zachować min. 4 – tygodniowy okres sezonowania.

■ Przygotowanie produktu:
Suchą mieszankę zarobić odpowiednią ilością czystej, chłodnej
wody, mieszając w agregacie tynkarskim lub za pomocą wiertarki
elektrycznej z mieszadłem typu koszyczkowego (w przypadku
większych prac czynność tę wykonać w betoniarce), aż do
uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po wymieszaniu
pierwszej partii zaprawy sprawdzić jej konsystencję i ewentualnie
skorygować ilość dodawanej wody. Kolejne partie zaprawy
przygotowywać zawsze z tą samą ustaloną na początku ilością
wody.

(wysokie temperatury w porze letniej), tynk należy co jakiś czas
zwilżyć czystą wodą.
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać
mechanicznie.

■ Środki ostrożności:
Produkt zawiera wapno, które ma właściwości podrażniające drogi
oddechowe, skórę i oczy. Podczas pracy z produktem należ nosić
odpowiednią odzież ochronną i okulary zgodnie z zasadami BHP.
W razie zanieczyszczenia oczu, przemyć je dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.

■ DANE TECHNICZNE:
■ Parametry użytkowe:
■ Temperatura stosowania: od +5 do +25 oC
■ Proporcje mieszania: ok. 0,2 litra wody na 1 kg suchej mieszanki
■ Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 h (w
temperaturze otoczenia +20 ºC)
■ Grubość warstwy: 2 do 5 mm
■ Zużycie: ok. 1,25 kg/m2 na 1mm grubości warstwy zaprawy

■ Dane techniczne i własności produktu:
■ Typ zaprawy wg PN: GP, kat. CS I, W0,
■ Gęstość nasypowa: ok. 1,33 kg/dm3
■ Przyczepność do podłoża betonowego: ≥ 0,1 MPa – FP: A, B
■ Reakcja na ogień: klasa A1
■ Uziarnienie: do 0,5 mm

■ PRZECHOWYWANIE:
Dopuszczalny okres magazynowania w odpowiednich warunkach:
do 12 m-cy od daty produkcji. Produkt przewozić i przechowywać w
suchych warunkach w szczelnym i nieuszkodzonym opakowaniu.
Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do stosowania wynosi
12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
■ Deklaracja zgodności nr 19/EC/2010
■ Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2004

■ Zastosowanie produktu:
Zaprawę nakładać równomiernie na tynkowaną powierzchnię i
wyrównywać za pomocą pacy metalowej. Ostateczną obróbkę
gładzi wykonać pacą filcową lub pacą z gąbki po rozpoczęciu jej
wiązania. Tynkowane pomieszczenia należy wietrzyć, ale nie
wolno w żadnym wypadku dopuścić do powstawania przeciągów
lub do zbyt szybkiego wysychania zaprawy. W razie potrzeby

BOLIX S.A. gwarantuje właściwą jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na rodzaj jego
zastosowania i sposób użycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialności za pracę Projektanta
i Wykonawcy. Wszystkie przedstawione wyżej informacje zostały podane w dobrej wierze
według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Nie zastępują one fachowego
przygotowania Projektanta i Wykonawcy oraz nie zwalniają go z przestrzegania zasad sztuki
budowlanej i BHP. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić odpowiednie próby lub
skontaktować się z Działem Technicznej Obsługi Klienta BOLIX. Wraz z wydaniem powyższej
Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracą swoją ważność.

