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TEKNOFILL 5700 

Szpachla na bazie wody 
 

 
TYP FARBY 

 
TEKNOFILL 5700 to szpachla na bazie wody. 
 

ZASTOSOWANIE 
 
 

Ramy, listwy przypodłogowe oraz panele. 
 
Przed użyciem produktu, należy się skontaktować z producentem w celu 
sprawdzenia odpowiedniości produktu dla danego zastosowania. 
 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE 
 

Szpachla TEKNOFILL 5700 wypełnia  szczeliny i tworzy powierzchnię gotową do 
szlifowania. TEKNOFILL 5700-00 oraz TEKNOFILL 5700-20 jest przeznaczony do 
stosowania głównie w maszynie szpachlującej. TEKNOFILL 5700-09 jest 
przeznaczony do aplikacji ręcznej. 
 

 
DANE TECHNICZNE 
 

 

Sucha masa 
  

65 ± 2% objętościowo. 
 

Sucha masa łącznie 
 

ok. 1 300 g/l  
 

Lotne związki organiczne (LZO) 
 

Patrz Karta Charakterystyki. 

Teoretyczny wskaźnik 
powlekania 

 

 

10 m²/l (mokra powłoka 100 µm, sucha powłoka 65 µm). 
 

Schnięcie  
 

Powłoka cienko nałożona (50-200 µm) może być szlifowana po 60 minutach. 
Grubsze warstwy muszą schnąć od dwóch do trzech godzin. Ogrzewanie 
przyspieszy proces suszenia.    
 

Rozcieńczalnik, czyszczenie 
 

Woda lub TEKNOSOLV 1935 
 

Kolory 
 

TEKNOFILL 5700-00 oraz -09: Biały. 
TEKNOFILL 5700-00-20: Dark pine. 

 
INSTRUKCJA UŻYCIA 

 

 

Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być czysta i sucha.  
Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %.   
 

Warunki nakładania 

 
Temperatura powietrza, powierzchni oraz szpachli powinna wynosić powyżej +15 °C, 
natomiast wilgotność względna powietrza podczas nakładania oraz schnięcia 
powinna wynosić 80 %. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, gdy temperatura powietrza 
wynosi +23 - +38 °C, wilgotność względna powietrza 50-70 % oraz zapewniona jest 
dobra wentylacja.   
  

Nakładane Przed użyciem wymieszać szpachlę dokładnie. Szpachlę nakłada się przy pomocy 
maszyny lub szpatułki. W razie potrzeby szpachlę można rozcieńczyć 0-5 % przy 
pomocy wody lub środka TEKNOSOLV 1935.  
 

Przechowywanie 
 

Produkt nie może zamarznąć. Najlepsza temperatura przechowywania to + 10 °C – 
25 °C. 
 

OZNAKOWANIE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

 

 
Patrz Karta Charakterystyki. 
 
 
 

 
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są normatywne i wynikają z badań laboratoryjnych i praktycznego doświadczenia. Podane wartości mają 
charakter orientacyjny. Nie ponosimy odpowiedzialności za rezultaty stosowania produktu w warunkach leżących poza naszą kontrolą, natomiast właściciel 
lub użytkownik odpowiada za określenie przydatności naszych produktów do określonego celu i metody stosowania w warunkach rzeczywistych. Nasza 
odpowiedzialność jest ograniczona do szkód spowodowanych bezpośrednio wadami produktów dostarczonych przez firmę Teknos. Najnowsze wersje 
naszych kart technicznych i kart charakterystyki znajdują się na naszej stronie www.teknos.com.  
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