
SKIMIT

Akrylowa gładź szpachlowa.

DS.PL.04.52.08

OGÓLNY OPIS PRODUKTU

Gotowa do użycia gładź szpachlowa na 
bazie spoiwa akrylowego, służąca do 
uzyskania gładkiej powłoki.

KOLORYSTYKA

Pomarańczowy

WAGA/OPAKOWANIE

23,0 kg netto/ wiadro

ZUŻYCIE

0,80 - 1,0 kg/m2  (dwie warstwy 
aplikowane na warstwę bazową)

Norma zużycia została ustalona 
przez autoryzowanego wykonawcę. 
Rzeczywiste zużycie w dużej mierze 
zależy od rodzaju powierzchni, jej 
przygotowania, techniki nakładania i 
doświadczenia wykonawcy.

ZALETY I ISTOTNE PARAMETRY TECHNICZNE

WARUNKI APLIKACJI

OGÓLNE ZASTOSOWANIE

Temperatura otoczenia i podłoża przy wilgotności względnej 55% w momencie aplikacji 
gładzi Skimit i przez następne 24 godziny nie może być niższa niż +4˚C i wyższa niż +25˚C.
Temperatura materiału bezpośrednio przed aplikacją nie może przekraczać 25˚C.
W trakcie i po zakończeniu prac, aż do całkowitego wyschnięcia, należy chronić gładź 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady atmosferyczne, 
wysoka temperatura, mgła, itp.).
Gładzi Skimit nie wolno stosować na poziomych powierzchniach nieosłoniętych przed 
deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni powinno wynosić 27 stopni, na długości 
maksymalnej 300 mm.

Skimit to materiał stosowany do wygładzenia warstwy bazowej lub warstwy wyprawy 
tynkarskiej. Specjalnie opracowana formuła pozwala na osiągnięcie maksymalnie 
gładkiej powierzchni przed przystąpieniem do nakładania powłok dekoracyjnych.

Gęstość: 1,73 ÷ 1,83 g/cm3

pH: 8,5 ÷ 9,5

Gładź Skimit: - gotowa do użycia
- pozwala uzyskać gładką powierzchnię
- łatwa w szlifowaniu
- elastyczna
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WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych 
pojemnikach w temperaturze od 4˚C do 38˚C, 
maksimum 24 miesiące od daty produkcji 
podanej na opakowaniu. Pojemniki chronić przed 
uszkodzeniami oraz bezpośrednim wpływem 
promieniowania słonecznego. 

CZAS SCHNIĘCIA

Po nałożeniu drugiej warstwy około 
24 godzin w temperaturze +20˚C i 
przy wilgotności względnej 55%. W 
niższych temperaturach i przy wyższej 
wilgotności względnej czas schnięcia 
ulega wydłużeniu.

KONSERWACJA 

Nie dotyczy.

DOPUSZCZENIE DO ZASTOSOWANIA

Produkt zgodny z:
PN-EN 15824:2010
ETA 16/0849

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH:
HK/B/1126/02/2016

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO UŻYCIA

SURFACE PREPARATION

Powierzchnia powinna być gładka, czysta, sucha, dobrze związana, wolna od nalotów, 
wykwitów, tłustych plam i innych środków utrudniających aplikację.
W przypadku, gdy warstwa jest przeznaczona do aplikacji farby Demandit Metalic lub 
Demandit: Skimit należy nakładać na prawidłowo wykonanej i przygotowanej warstwie 
bazowej z siatką wzmacniającą. Warstwę bazową należy wykonywać w dwóch etapach. 
Po zatopieniu siatki ponownie przeszpachlować cienką warstwą zaprawy zbrojącej. 

Bezpośrednio przed użyciem Skimit należy dokładnie wymieszać przy użyciu czystego 
mieszadła wolnoobrotowego ze stali nierdzewnej (400-500 obr/min). 
Czas mieszania 1-1,5 minuty. Należy od razu przystąpić do nakładania.

1) Skimit należy nakładać przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, cienką warstwą, unikając 
pozostawiania śladów po pacy. Pozostawić warstwę Skimit do całkowitego wyschnięcia, 
mniej więcej 15 – 30 minut.
2) Pierwszą warstwę należy przetrzeć za pomocą papieru ściernego (ziarno 100-120) 
usuwając wszelkie miejscowe niedoskonałości. Pył i zabrudzenia odkurzyć, a następnie 
powierzchnię przetrzeć wilgotną ścierką.
3) Nałożyć drugą warstwę powłoki, pozostawić do wyschnięcia przez 10 – 20 minut,  po 
czym ponownie wygładzić, usunąć pył i zabrudzenia, tak by osiągnąć bardzo gładką, 
wolną od skaz powierzchnię. 
4) Pozostawić powłokę do całkowitego wyschnięcia.
5) Po całkowitym wyschnięciu, jednak nie później niż 7 dni od aplikacji, powłoka Skimit 
musi zostać zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi:
a. W systemie Metallic należy zaaplikować jedną warstwę preparatu gruntującego Color 
Prime, a następnie dwie warstwy farby Demandit Metallic. Do aplikacji farby należy 
przystąpić nie później niż 7 dni od aplikacji preparatu gruntującego.
b. W systemie HPL należy zaaplikować dwie warstwy farby Demandit w jednym kolorze, 
a następnie jedną warstwę farby Demandit w kolorze nadającym wzór. W celu uzyskania 
matowej, lub błyszczącej powłoki zaleca się zaaplikowanie dodatkowo jednej warstwy 
bejcy Wood Glaze lub Wood Glaze Matt.
c. W systemie malowanym, należy zaaplikować dwie warstwy farby Demandit.
d. W systemie na wyprawie tynkarskiej Lymestone lub Freestyle, należy zaaplikować 
dwie warstwy bejcy Art Glaze.

Całkowita grubość powłoki Skimit nie może przekraczać 0,8 mm.  Grubsze warstwy mogą 
podlegać skurczom, pęknięciom, a wydłużona styczność z wilgocią może prowadzić do 
złuszczenia.
Ponieważ warstwa gładzi nie służy do wyrównywania nierówności podłoża, a jedynie jego 
wygładzenia, w przypadku przeznaczenia powłoki Skimit pod farbę Demandit Metallic 
lub Demandit malowaną metodą natryskową. Zalecane jest ograniczenie aplikowanych 
powierzchni do wymiarów do maksymalnie 1,5 m x 1,5 m, lub na maksymalnie 2,3 
m2 (przy czym wysokość obszaru nie powinna być większa niż 1,5 m). Ograniczenie 
powierzchni wynika z konieczności wykonywania malowania natryskowego z jednego 
miejsca, ciągłym ruchem pistoletu natryskowego, bez zatrzymań. W przypadku 
przeznaczenia powłoki pod farbę Demandit Metallic lub Demandit malowaną wałkiem, 
zalecane jest ograniczenie aplikowanych powierzchni do wymiarów do maksymalnie 2,5 
m x 2,0 m, lub na maksymalnie 5,0 m2 (przy czym wysokość obszaru nie powinna być 
większa niż 2,5 m). Aplikacja na większej powierzchni może powodować uwidocznienie 
nierówności podłoża.

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji systemów Dryvit i są przedstawione w dobrej wierze. 

Dryvit nie ponosi odpowiedzialności za prace projektanta i wykonawcy. W celu upewnienia się, że korzystają Państwo z 

najnowszych informacji, prosimy o kontakt z naszą firmą. Karta techniczna numer DS.52.04.4802 zastępuje kartę techniczną 

numer DS.01.04.4819
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