
GIPS FRANCUSKI

  DO NAPRAWY DUŻYCH UBYTKÓW
   EXTRA GŁADKIE WYKOŃCZENIE 
 SZYBKOWIĄŻĄCY - 15 MIN
  ŁATWY W PRZYGOTOWANIU
  ŁATWY W OBRÓBCE

GIPS FRANCUSKI 

EXTRA BIAŁY

ZASTOSOWANIE
Gips Francuski: do wewnątrz, na bazie gipsu, w proszku, do aplikacji 
manualnej.

PODŁOŻA
GIPS FRANCUSKI stosuje się na niemalowane, nowe lub odnowione 
podłoża:
• gips, płyty gipsowe, tynk gipsowy
• cement, beton, beton komórkowy, cegły, kamienie

WYKOŃCZENIE
GIPS FRANCUSKI może być pokrywany  wszystkimi rodzajami farb lub 
tapetami. Także każdym produktem TOUPRET.

WŁAŚCIWOŚCI 
fizyczne i techniczne

• Stopień zmieszania z wodą: 75% wody (czyli 0,75 l wody na 1 kg 
proszku)

• Grubość warstwy: bez limitu
• Zużycie: w zależności od wielkości ubytku, szczeliny.
• Barwa: biała
• Czas zużycia: 10 do 15 minut
• Druga warstwa: kiedy pierwsza warstwa będzie sucha.
• Barwa: biała

SPOSÓB UŻYCIA I SKŁADOWANIE
• Nakładanie: za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów 

nierdzewnych.
• Mycie narzędzi: resztki produktu usunąć po wyschnięciu. Użycie 

wody nie jest konieczne.
• Przechowywanie:  w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, 

zabezpieczonym przed wilgocią.

OPAKOWANIE
• Worek 4 kg
• Pudełko 1 kg
 

ZALECENIA     
i środki ostrożności

•  Nie nakładać Gipsu Francuskiego na polistyren, tapetę lub na 
zewnątrz.

•  Nie nakładać w temperaturze poniżej 8°C lub powyżej 35°C i przy 
wskaźniku wilgotności większym niż 70%.

•  Nie nakładać na przegrzane podłoża 
•  Nie nakładać na wilgotne podłoża

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
•  Podłoże należy przygotować zgodnie z obowiązującym DTU 

(Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument Techniczny).
• Podłoża powinny być twarde, spójne, czyste, zdrowe i suche.

DOKUMENTY NORMATYWNE    
do skonsultowania

• EN 13279-1: spoiwa gipsowe i tynki gipsowe.
• DTU (Document Technique Unifié – Zunifikowany Dokument 

Techniczny) 25.1: szpachla na bazie gipsu do użytku wewnętrznego.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
• Brak oznakowania ‘niebezpieczny’.
•  Niska emisja LZO: < 0,5%
• Karta charakterystyki produktu dostępna na www.toupret.pl

ZAGADNIENIA PRAWNE
Informacje w karcie technicznej, a w szczególności zalecenia dotyczące 
aplikacji i końcowego stosowania produktów TOUPRET, są dostarczane 
w dobrej wierze i oparte są o wiedzę i doświadczenie firmy TOUPRET. 
Produkt winien być stosowany zgodnie z zasadami sztuki.
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