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ARONCOAT INTERIOR  

masa szpachlowa wewnętrzna 

OPIS  PRODUKTU: 

 
Masa przeznaczona jest do powlekania profili dekoracyjnych z polistyrenu ekspandowanego.  
Masę można używać do szpachlowania ubytków i łączeń oraz stanowi ona zawiesinę 
wypełniacza nieorganicznego w spoiwie polimerowym z dodatkami celowymi. Masa jest 
wyrobem wodorozcieńczalnym, niezawierającym lotnych rozpuszczalników organicznych. 
Przeznaczona jest do stosowania wewnątrz budynków. 
 

SPOSÓB STOSOWANIA: 

 
Przed użyciem masę przemieszać ręcznie lub wolnoobrotową wiertarką z osadzonym 
mieszadłem jak do tynków lub szpachlówek gipsowych. Masę należy nanosić w postaci 
nierozcieńczonej za pomocą szpachelki lub pacy ze stali nierdzewnej. Prace wykonywać w 

temperaturze otoczenia od 10C do 30C na nienasłonecznionej powierzchni, w dni wolne od 
deszczu i mgły. Po całkowitym wyschnięciu daje się ją szlifować. Masy nie wolno rozcieńczać ! 
Narzędzia czyścić wodą wodociągową bezpośrednio po zakończeniu robót. 
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PRZECHOWYWANIE: 

 
W nieotwieranych opakowaniach masa zachowuje swoje właściwości przez 6 miesięcy od daty 

produkcji. Przechowywać w temperaturze od 10C do 40C w fabrycznie zamkniętych 
opakowaniach. Chronić przed mrozem i nadmiernym nasłonecznieniem !  
Masa jest wyrobem niepalnym. 
 
 

DANE TECHNICZNE: 

 

 

 Parametr 

Kolor 
barwa naturalnego piasku 
kwarcowego 

Opakowanie 2 kg, 5 kg, 35kg wiaderko 

Gęstość, g/cm3 1,9  2,0 

Odczyn masy, pH 7 – 8 

Zawartość substancji nielotnych, % m/m 88,0  92,0 

Wygląd i barwa wyprawy (wyprawa równa, gładka, bez 
pomarszczeń, obcych wtrąceń, barwa naturalnego 
piasku kwarcowego) 

zgodny 

Nasiąkliwość wyprawy, % ≤ 4,0 

Odporność wyprawy na działanie światła lampy 
kwarcowej o mocy 400 W w ciągu 12 godzin 

brak zmian 

Przyczepność wyprawy do styropianu, MPa 
- w stanie powietrzno-suchym 
- po nasyceniu wodą 

 
≥ 0,15 lub zerwanie w styropianie 
≥ 0,15 lub zerwanie w styropianie 

Odporność wyprawy na uderzenie w stanie  
powietrzno-suchym, J 

≥ 9,8 
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NORMY I ATESTY: 

 
Masa szpachlowa wewnętrzna ARON-COAT INTERIOR przebadana została przez Ośrodek 

Badawczo  Rozwojowy Farb, Klejów i Polimerów SPEKTROCHEM i spełnia wymagania 
normy: PN-EN 15824:2009, PN-91/B-10105, PN-B-10106:1997. 
 
Atest Spektrochemu nr 80/2011. 
 

 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP: 

 
S2 Chronić przed dziećmi.  
S20 Przy pracy nie jeść i nie palić.  
S24 Unikać kontaktu ze skórą.  
S25 Unikać kontaktu z oczami.  
S26 W razie zetknięcia z oczami, oczy dokładnie przepłukać wodą i skonsultować się z 

lekarzem.  
S27 Zabrudzone i zamoczone opakowanie natychmiast ściągnąć. 
S28 W razie zetknięcia ze skórą natychmiast zmyć wodą i mydłem.  
S40 Podłogę i zabrudzone przedmioty czyścić przy pomocy wody z detergentem.  
S45 W razie wypadku lub złego samopoczucia natychmiast wezwać lekarza i pokazać 

etykietę.  
S46 W razie połknięcia natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej i pokazać etykietę i 

opakowanie. 
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