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KARTA TECHNICZA WYROBU 

  LIFE 

LIFE 210 

Szpachla do wnętrz 

 doskonale przyczepna do podłoża 

 tworzy idealnie gładką powłokę 

 łatwa i wygodna w obróbce 

 ekologiczna 

 paroprzepuszczalna 

 
 

OPIS PRODUKTU 

LIFE 210 to wysokiej jakości, ekologiczna, masa szpachlowa przeznaczona do wykończeniowego 

szpachlowania powierzchni nowych oraz odnawianych ścian i sufitów przed ich pomalowaniem lub 

tapetowaniem. 

LIFE 210 doskonale wypełnia niewielkie szczeliny i zagłębienia tworząc nawierzchnię ściany idealnie 

gładką, matową, estetyczną i paroprzepuszczalną. Szpachla jest łatwa do aplikacji, szlifowania 

i malowania, co pozwala zaoszczędzić czas robót. Nie wydziela nieprzyjemnych zapachów ani 

szkodliwych substancji.  

PRZEZNACZENIE:  

Szpachla LIFE 210 zalecana jest do szpachlowania eksploatowanych wewnątrz pomieszczeń podłoży 

z tynków mineralnych, cementu, betonu, gipsu, сegły, drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Doskonale nadaje się również do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych. 

CHARAKTERYSTYKA: 

gęstość ~1,74 g/cm
3
 

wydajność  1,5m
2/
kg  

Zawartość części stałych ~78% 

nakładanie pędzel, wałek, natrysk 

czas wysychania w temp. 23°C i wilgotności względnej 50% min.60 min 
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SPOSÓB STOSOWANIA: 

 Podłoże przeznaczone do szpachlowania powinno być mocne, spójne, odgrzybione, czyste, 

odtłuszczone, odpylone i suche. Z malowanych wcześniej podłoży usunąć całkowicie powłoki farb 

wapiennych i kredowych oraz inne luźne i źle przylegające warstwy farb. Podłoża mocno chłonne 

i słabe przed szpachlowaniem zaimpregnować impregnatem LIFE 100. Prawidłowo przygotowane do 

szpachlowania podłoże powinno być matowe. Prace wykonywać w temperaturze otoczenia i podłoża 

od +10
0
C do +30

0
C. Stosować w postaci handlowej. Wyjątkowo w razie mocnego zgęstnienia dodać 

do 5% wody. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Szpachlę nakładać na przygotowane podłoże za 

pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub tworzywa warstwą o grubości 1-2mm. W przypadku większych 

nierówności nanieść kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej. Po zakończeniu prac narzędzia 

umyć w wodzie. Po wyschnięciu szpachlówki ściany i sufity wyszlifować przy pomocy papieru 

ściernego lub siatki, odpylić. Do pierwszego malowania zaszpachlowanych ścian najlepiej użyć 

emulsji podkładowej do wnętrz LIFE 320. 

UWAGI:  

Świeży beton można szpachlować po 3 miesiącach sezonowania, cement i tynki mineralne po 3-4 

tygodniach, tynki gipsowe po 2 tygodniach, połączenia płyt gipsowo-kartonowych - po zakończeniu 

montażu. Nie należy stosować w pomieszczeniach, gdzie stała wilgotność względna powietrza 

przekracza 70%. 

 

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ 

 

Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, niepalny. 

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

Pomieszczenie zamknięte, po zastosowaniu szpachli należy wywietrzyć do zaniku 

charakterystycznego zapachu. 

Puste opakowania należy oddać do odzysku, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z przepisami. 

 

Informacja o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. 

 

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

 

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5
o
C do +30

o
C. Chronić 

przed mrozem i nasłonecznieniem. 

 

Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji w fabrycznie szczelnym opakowaniu, przy 

zachowaniu wymaganych warunków transportu i składowania. Data produkcji i nr partii na 

opakowaniu. 

 

http://www.labofarb.pl/


 

LABOFARB Sp. z o.o. 
  www.labofarb.pl 

 
 

 

 

OPAKOWANIA : Pojemniki plastikowe : 1,5kg, 5kg, 8kg, 17kg.  

Produkt posiada Atest PZH.  

Produkt zgodny z PN-EN 13963:2008, Typ 2A, Kat. A/a/WB.  

Dopuszczalna zawartość LZO (od 2010r.) wynosi 30g/l. Produkt zawiera 5g/l LZO. 

Zastosowanie produktu zgodnie z instrukcją nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Informacja 

o bezpieczeństwie produktu dostępna na życzenie klienta. Puste opakowania należy oddać do odzysku 

lub unieszkodliwiania, pozostałości po malowaniu usunąć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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