
SATYN PCZ-13           GŁADŹ CEMENTOWA BIAŁA

ZASTOSOWANIE
Gładź cementowa biała SATYN PCZ-13 służy do cienkowarstwowego wygładzania powierzchni ścian wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Może być stosowana w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak łazienki, natryski, sauny. Może służyć  
do wypełniania niewielkich ubytków  oraz  wyrównywania różnego rodzaju podłoży mineralnych takich jak  betony,  tynki cementowe   
i cementowo-wapienne. Doskonale sprawdza się jako ostateczna warstwa wykończeniowa lub jako warstwa podkładowa pod powłoki 
malarskie. Produkt przeznaczony jest do wykonywania ręcznego lub maszynowego.

WŁAŚCIWOŚCI
SATYN PCZ-13 jest suchą mieszanką na bazie białego cementu i wapna, przeznaczoną do zmieszania z wodą. Specjalnie  
dobrane lekkie wypełniacze mineralne i dodatki modyfikujące zapewniają bardzo dobrą urabialność i plastyczność. Przekłada 
się to na wysoką efektywność obróbki i zwiększoną wydajność w porównaniu do innych tego typu materiałów wykończeniowych.  
Dodatek mikrowłókien sprawia, że uzyskana powłoka jest odporna na uszkodzenia i niepodatna na spękania. Po stwardnieniu jest 
wodoodporna, mrozoodporna i paroprzepuszczalna. Przy niewielkim nakładzie pracy pozwala uzyskać idealnie gładką powierzchnię, 
bez charakterystycznego dla gładzi gipsowych pylenia podczas szlifowania. Charakteryzuje się wysokim stopniem białości, co pozwala 
ograniczyć ilość wymalowań dla uzyskania pełnego efektu barwnego.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Gładź SATYN PCZ-13 może być stosowana na wszystkie podłoża mineralne. Powierzchnia podłoża powinna być wysezonowana,  
sucha, czysta, trwała, nośna i pozbawiona warstw słabo związanych lub mogących osłabić przyczepność (tłuszcz, klej, bitumy, pyły, kurz, 
środki antyadhezyjne, resztki farb, zapraw itp.). Podłoża silnie lub nierównomiernie nasiąkliwe zaleca się zagruntować odpowiednim 
preparatem i odczekać do wyschnięcia gruntu.  

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt wsypać do chłodnej wody w proporcji 1 kg suchej mieszanki na 0,30-0,35 litrów wody,  chwilę poczekać aż nasiąknie wodą  
a następnie wymieszać za pomocą mieszadła elektrycznego, wolnoobrotowego (koszykowego) do momentu uzyskania jednorodnej 
masy pozbawionej grudek. Po odczekaniu 5 minut masę należy ponownie krótko wymieszać. Użycie większej niż zalecana ilości wody 
może spowodować pogorszenie parametrów wyprawy, w szczególności spadek jej wytrzymałości. Jednorazowo przygotować taką 
ilość zaprawy aby zużyć ją w ciągu maksymalnie dwóch godzin. Nakładać ręcznie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub mechanicznie 
przy użyciu agregatu hydrodynamicznego, równą warstwą na grubość od 2 do 3 mm. Następnie powierzchnię dokładnie wyrównać 
pacą. W przypadku konieczności nałożenia drugiej warstwy gładzi, należy nakładać ją na jeszcze wilgotne podłoże (po upływie 6÷24 
godzin - w zależności od chłonności podłoża i warunków atmosferycznych). Po wstępnym związaniu, kiedy powierzchnia jest jeszcze 
lekko wilgotna (ok. 2÷6 godzin od nałożenia) można zatrzeć ją pacą z miękką gąbką lub filcem, w razie konieczności lekko zwilżając 
wodą. Prawidłowo wygładzona powierzchnia nie wymaga szlifowania. Jeżeli jednak występuje taka konieczność, szlifowanie należy 
wykonać bezpośrednio po wyschnięciu gładzi, najpóźniej dwa dni od nałożenia. W warunkach zewnętrznych, prace należy prowadzić 
przy bezdeszczowej pogodzie, niezbyt dużym nasłonecznieniu i słabym wietrze (zalecane jest stosowanie osłon ograniczających 
wpływ czynników atmosferycznych). 
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Opakowanie
Jednostkowe:  Worek 20 kg 
Zbiorcze:  Paleta ofoliowana 1080 kg

Wyrób dopuszczony
do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie



Producent:
PIOTROWICE Sp. z o.o., 27-630 Zawichost, Piotrowice 106
Dział Obsługi Klienta: tel. 41 372 11 10÷12, fax 41 372 11 13, e-mail: dok@piotrowice.pl
www.piotrowice.pl, www.satyn.pl 
Fidor, 02.11.2020. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej (60±5)%. W innych 

warunkach czas wysychania i pełnego utwardzenia może ulec zmianie.

Wyrób zgodny z normą PN-EN 998-1, typ OC. Posiada atest higieniczny PZH.

Skład: mieszanka białego cementu, wapna, wypełniaczy mineralnych, środki modyfikujące

Właściwa ilość wody ok. 0,30÷0,35 l / 1 kg

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Czas przydatności do użycia od momentu wymieszania z wodą 2 godziny

Czas dojrzewania 5 minut

Grubość jednej warstwy od 1 do 3 mm

Przybliżone zużycie (przy grubości warstwy 1 mm) ok. 0,8 kg/m2

Przyczepność do betonu po wymaganych cyklach sezonowania ≥ 0,9 MPa 

Wytrzymałość na ściskanie klasa CSII

Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym ≤ 0,2 kg /(m2∙min0,5)

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ ≤ 14

Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wart. tabelaryczna wg PN-EN 1745 dla P=50%) 0,35 W/(m∙K)

Reakcja na ogień klasa A1

OKRES PRZECHOWYWANIA 
12 miesięcy od daty produkcji w suchych pomieszczeniach w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed zawilgoceniem 
w czasie transportu i składowania.

UWAGI I ZALECENIA
Produkt po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry 
(okulary, ubrania, rękawice, maseczki). W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować 
się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą a stwardniałe usuwać mechanicznie. W zależności od 
wilgotności i temperatury, parametry produktu mogą ulec zmianie. Użycie nadmiernej ilości wody może spowodować pogorszenie 
parametrów roboczych i właściwości wytrzymałościowych. Twardniejącego wyrobu nie mieszać ze świeżym materiałem. Podczas  
wykonywania robót należy kierować się wytycznymi odpowiednich norm budowlanych i zasadami sztuki budowlanej. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu.
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