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GYPROC EXPRESS
• Łazienka Gyproc Express produkt do nakładania ręcznego.

• Idealny do nakładania małych powierzchni i napraw. łatwy i szybki proces obróbki.
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GYPROC EXPRESS

Gyproc Express produkt do nakładania ręcznego.
Idealny do nakładania małych powierzchni i napraw.
łatwy i szybki proces obróbki.
Wyrafinowana struktura ziarna sprawia, że łatwo 
uzyskujemy idealnie gładka i jednolitą powierzchnie
nawet przy wypełnianiu niewielkich ubytków. 
Produkt po wyschnieciu jest idealnie gładki i biały, 
który nadaje się wprost pod malowanie.

ZASTOSOWANIE

Gyproc Express przeznaczony jest do stosowania wewnątrz 
budynku. Dotyczy to wzystkich tradycyjnych powierzchni jak 
beton, gazobeton, cegła ceramiczna oraz płyty G-K. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

•  Podłoże powinno być nośne, suche,wolne od tłuszczu i 
mrozu.

•  Gładkie powierzchnie gruntujemy za pomocą Gyproc 
Kontakt.

•  Powierzchnie nieregularne o słabszej przyczepności 
gruntujemy za pomocą Gyproc Grondeer.

•  Płyty G-K nie wymagają gruntowania.

Zalecana grubość powłoki: Ok. 10 - 12 mm.
Wykończenie: Po wysuszeniu w 100% pasuje do wszystkich 
standardowych wykończeń, w tym płytek. Uwaga: nie nadaje 
się do wykończeń tyupowych wyrobów cementowych. 
Zawsze stosować sie do wytycznych podanych przez 
producenta.

PRZETWARZANIE

•  Ok 18 litrów wody na 25 kg gipsu.
•  Dla uzyskania idealnej masy gips należy uprzednio 

”namoczyć” i pozostawić na kilka minut. po wymieszaniu 
(jeśli jest to konieczne) dodać wody aby otrzymać idealną 
konsystencje.

•  Średni Pobór. 8,5 kg na m2 na grubość cm. Ok. 3 m2 na 
worek 25 kg.

•  Całkowity czas przetwarzania ok. 45 minut.
•  Zastosowanie warunki klimatyczne temperatura> 5 ° C.
Czas schnięcia od 4 do 12 dni, w zależności od grubości 
warstwy tynku i warunków klimatycznych.

PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

•  Opakowanie worki 25 kg.
•  Suchym i zabezpieczonym przed mrozem.
•  Okres ważności minimum 6 miesięcy w zamkniętym 

oryginalnym opakowaniu, począwszy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.
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