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OGNIOODPORNA GŁADŹ SZPACHLOWA VITCAS® HRP
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Stosuje się do uzyskania gładkiego wykończenia powierzchni poddawanych działaniu wysokich temperatur, do 
650oC. Stosowana w miejscach, gdzie temperatura powoduje odchodzenie zwykłych gładzi od ścian. Nie stosować 
jak zwykłej gładzi. Przeznaczona do stosowania na ścianach i w komorach kominów, ściankach przylegających do 
pieców, kominkach wbudowanych w ścianę oraz w obrębie kuchenek, gdzie ściany poddawane są działaniu 
wysokich temperatur. Proces mieszania oraz nakładania ognioodpornej gładzi Vitcas®  HRP różni się od zwykłej 
gładzi. Produkt powinien być stosowany w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur około 3 metry 
wokół źródła ciepła. Stosować tylko na tynk ognioodporny Vitcas® FR lub wysokotemperaturowe płyty Vitcas®  HT. 
*Zalecane jest gipsowanie i tynkowanie całej czołowej ściany kominka przy użyciu Tynku Ognioodpornego Vitcas® FR 
oraz Gładzi Szpachlowej Vitcas®  HRP.  Maksymalna zalecana grubość warstwy to 6 mm.

Jeżeli produkt stosowany jest na tynk Vitcas®  FR ważne jest by był on całkowicie suchy. Powinien być pozostawiony 
do wyschnięcia przez 3dni w temperaturze powyżej 20oC lub dłużej jeśli jego kolor wskazuje na niecałkowite 
wyschnięcie. Po pierwszym dniu należy ogrzać nałożony produkt rozpalając delikatny ognień bądź stosując inne 
źródło ciepła. Jeżeli produkt stosowany jest na Wysokotemperaturowe Płyty Vitcas®  HT należy aplikować go na 
porowatą stronę płyty.

W obu przypadkach miejsca na które będzie nakładana gładź należy oczyścić (usunąć pył i kurz). Zalecane jest 
użycie w pierwszej kolejności preparatu gruntującego Vitcas®  PVA. Gdy stanie się on lepki można nakładać gładź.

Instrukcja użycia:
Produkt powinien być mieszany z czystą, zimną wodą przy użyciu mieszarki elektrycznej lub ręcznej, do uzyskania 
spójnej konsystencji. Na narzędziach lub w wiaderkach użytych do mieszania nie powinny znajdować się żadne 
pozostałości innych gładzi bądź tynków.  Zaleca się mieszanie w wiaderku, w którym gładź została dostarczona. 
Należy uważać, by nie dodać zbyt dużo wody, wymagane jest około 200ml na 1 kg. Grubość jaka jest stosowana 
powinna wynosić od 3-6 mm. Ważne jest by gładź została nałożona równomiernie, za pomocą szpachli. Po nałożeniu 
wygładzić nierówności używając wilgotnej gąbki. Po wyschnięciu gładź nie może być szlifowana. Wszelkie drobne 
pęknięcia mogą być naprawione przy pomocy żaroodpornej masy szpachlowej Vitcas®  HRF. Ognioodporna gładź 
szpachlowa Vitcas®  HRP powinna być pozostawiona do wyschnięcia przez 3 dni przed poddaniem jej działaniu 
wysokiej temperatury. Po wyschnięciu można ją pomalować.

Kolor: Po wyschnięciu ma kolor jasnoszary

Wydajność: 10kg wiaderko wystarcza średnio na 1m2 warstwy o grubości 6 mm.

Przechowywanie: Niezużyty materiał należy przechowywać w 
suchym i chłodnym miejscu, chronić przed dziećmi i zwierzętami.

Uwaga: Nie wdychać pyłu! W przypadku kontaktu z oczami 
niezwłocznie przemyć wodą i skontaktować się z lekarzem. 
W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dokładnie wodą. 
Przy nakładaniu używać ochronnych rękawic oraz okularów.
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TYNK OGNIOODPORNY VITCAS®  FR
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Tynk ognioodporny Vitcas® FR jest to materiał służący do zwiększania poprzez tynkowanie odporności ogniowej 
elementów, które mogą zostać uszkodzone w wyniku oddziaływania wysokich temperatur. Odporny do 1400oC co jest 
wystarczające do różnego typu zastosowań. Jest to mieszanka która wystarcza na wykonanie tynku o grubości do 
25mm. Mieszać należy tylko z zimną wodą, aż do uzyskania spójnej konsystencji gotowej do zacierania. Wymagana 
ilość wody to średnio 200ml na 1kg.

Sposób użycia:
Jeśli tynk ma być stosowany na nowe cegły szamotowe lub świeżo wykonane powierzchnie przed położeniem tynku 
należy upewnić się czy są one całkowicie suche. W przypadku starszych powierzchni zaleca się wybranie zaprawy 
murarskiej do głębokości ok. 12mm a następnie jeśli to konieczne, za pomocą ostrego narzędzia sprawić by powierzch-
nia stała się chropowata. Powierzchnia na którą będzie kładziony tynk powinna być pozbawiona zanieczyszczeń i 
pozostałości materiałów.
Produkt należy mieszać z wodą używając czystych narzędzi, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Następnie 
zwilżyć powierzchnię i nakładać tynk przy użyciu packi tynkarskiej lub kielni, od podstawy ku górze. Dla pieców 
wolnostojących we wnęce zalecana grubość tynku wynosi 12mm. W przypadku otwartych palenisk zaleca się grubość 
25mm. Tynk może być również stosowany jako baza pod Gładź Żaroodporną Vitcas®  HRP.
Powierzchnia pokryta tynkiem powinna być możliwie jak najbardziej wygładzona jeśli chcemy ją następnie pomalować. 
Jeżeli ma być podkładem pod Gładź Szpachlowa Ognioodporna Vitcas®  HRP należy pozostawić ją porowatą, co 
zwiększy przyczepność gładzi.
W przypadku wszystkich zastosowań świeży materiał powinien być najpierw pokryty folią przez całą noc a następnie 
pozostawiony do dokładnego wyschnięcia przez 48godzin.Przed nałożeniem Gładzi Ognioodpornej Vitcas®  HRP, Tynk 
Vitcas®  FR powinien schnąć przez 3 dni w temperaturze powyżej 18oC lub dłużej jeżeli wilgoć jest jeszcze widoczna 
poprzez kolor produktu. Po pierwszym dniu należy ogrzać zastosowany tynk przy pomocy słabego ognia lub innego 
źródła ciepła.

Wydajność: 10kg pojemnik wystarcza na pokrycie ok. 0.5m2 powierzchni o grubości warstwy 12mm

Ogrzewanie: Podgrzewanie jest konieczne, pozwala ono na pozbycie się nadmiaru wilgoci. Nie wykonanie tej 
czynności i poddanie powierzchni nagłemu działaniu wysokiej temperatury może spowodować spękanie tynku. Zaleca 
się ogrzewanie za pomocą elektrycznego źródła ciepła lub termowentylatora. Można także rozpalić na środku kominka 
ognisko, należy jednak pilnować by płomienie nie dotykały świeżo nałożonego tynku. Podgrzewanie powinno trwać kilka 
godzin. Tynku nie należy pokrywać żadnymi substancjami dopóki proces podgrzewania i wypalania nie zostanie 
ukończony.

Przechowywanie:
Niezużyty materiał należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed dziećmi i zwierzętami.

VITCAS Polska Sp. z o.o. ul. Stara Huta 17, 32-500 Chrzanów
Tel.  +48 (12) 444 6890  Fax. +48 (12) 444 6840  e-mail: biuro@vitcas.pl
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Gładź Ognioodporna Vitcas® HRP

Gładź Ognioodporna Vitcas® HRP

Gładź Ognioodporna Vitcas® HRP

5 mm

Zwykła gładź

Tymczasowa listwa drewniana

Obszar nakładania gładzi może być wyznaczony przy pomocy np. drewnianych listew, tak jak pokazano na 
rysunku. Ważne jest, by przy mieszaniu gładzi ściśle przestrzegać instrukcji naklejonej na opakowaniu. 
Powierzchnia przed nałożeniem gładzi powinna najpierw zostać zagruntowana Gruntem Vitcas® PVA. Bardzo 
ważne jest by gładź została nałożona równomiernie. Gładź Ognioodporną Vitcas® HRP należy pozostawić do 
wyschnięcia następnie usunąć drewniane listewki i położyć zwykłą gładź w miejscu odcięć. W ten sposób 
połączenie między materiałami jest niewidoczne. Materiał nie może być szlifowany na sucho. Wszystkie drobne 
pęknięcia mogą zostać naprawione za pomocą Masy Szpachlowej Vitcas® HRF. Gładź po wyschnięciu tworzy 
gotową ognioodporną powierzchnię, która na miarę potrzeb może zostać pomalowana. 

Wysychanie Tynku ognioodpornego Vitcas® FR
Przed nałożeniem Gładzi Ognioodpornej Vitcas® HRP tynk powinien być pozostawiony do wyschnięcia przez 
3 dni w temperaturze powyżej 18oC lub dłużej jeśli wilgoć jest jeszcze widoczna poprzez kolor produktu. 
Po pierwszym dniu należy ogrzać zastosowany tynk przy pomocy słabego ognia lub innego źródła ciepła. . 

Wysychanie Gładzi Szpachlowej Ognioodpornej Vitcas® HRP 
Gładź powinna być pozostawiona do wyschnięcia przez 3 dni przed poddaniem jej działaniu wysokich 
temperatur.  

Sposób łączenia Ognioodpornej Gładzi Szpachlowej Vitcas®  HRP ze zwykłą gładzią.
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WYSOKOTEMPERATUROWA PŁYTA HT I GRUNT PVA

Jednoskładnikowa, odporna na działanie wody emulsja na bazie polioctanu vinylu 
do stosowania z zaprawa klejaca do płytek Vitcas® HRTA, Gładzia szpachlowa 
ognioodporna Vitcas® HRP, Tynkiem ognioodpornym Vitcas® FR itd. Nie należy 
go rozcieńczać, stosować bezpośrednio na powierzchnie murowane, 
wysokotemperaturowe płyty VitcasVITCAS® HT, płyty konstrukcyjne Vitcas® CS 
itd.  Materiały ognioodporne można nakładać gdy grunt stanie się lepki.
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Wysokotemperaturowe płyty Vitcas® HT są to niepalne, dekoracyjne 
płyty nie zawierające gipsu. Mogą być używane razem z Gładzią 
Szpachlową Żaroodporną Vitcas® HRP wszędzie tam gdzie 
zastosowanie tynku ognioodpornego nie jest możliwe. Niepalne klasa 
A1 zgodnie z normą EN 13501-1:2002.Ognio i wodoodporne. 
Przyjazne dla środowiska. Nie zawierają azbestu i innych 
niebezpiecznych substancji. Odporne na pleśń i grzyby.

Taśma wykonana z włókien szklanych, pokryta żywicą akrylową oraz 
klejem Służy do łączenia Wysokotemperaturowych płyt Vitcas® HT, 
gładzi szpachlowej ognioodpornej Vitcas® HRP lub innych powierzchni 
ściennych. Można ją także stosować do naprawy pęknięć i szczelin. 
Samoprzylepna, doskonale odporna na korozję, wytrzymała.
Ilość metrów w rolce : 90Mtr
Kolor: Biały
Samoprzylepna

Wysokotemperaturowa Taśma VITCAS® 

Wysokotemperaturowa Płyta VITCAS® HT

Grunt VITCAS® PVA

Wysokotemperaturowa Taśma

900mm

400mm

max. 6mm

Wysokotemperaturowa Płyta                     HT

Klej Ognioodporny                       HB 60 lub 
Wysokotemp. Klej  Do Płyt                        BA
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