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Obszary stosowania 

 Do wygładzania powierzchni 
pokrytych wcześniej materiałem 
iQ-Fill oraz iQ-Top SP w syste-
mie iQ-Therm 

 Do wygładzającego szpachlowa-
nia w zastosowaniach wewnętrz-
nych zgodnie z wymaganiami ja-
kościowymi Q2 - Q4 

Właściwości produktu 

iQ-Fill Q4 jest fabrycznie wymie-
szaną drobnoziarnistą szpachlów-
ką, która po wymieszaniu z wodą 
jest gotowa do użycia i twardnieje 
hydraulicznie. Szpachlówka jest 
plastyczna, łatwo się szpachluje, 
jest stabilna, może być rozciągana 
do zerowej grubości i ma dobrą 
przyczepność.  

Przy prawidłowym, profesjonalnym 
nakładaniu możliwe jest wykonanie 
bardzo równych i gładkich po-
wierzchni zgodnie z wymaganiami 
jakościowymi „gładkość Q2 – Q4”. 

Stwardniała zaprawa jest niewraż-
liwa na wilgoć, przepuszczalna dla 
pary wodnej oraz cechuje się wy-
soką przewodnością kapilarną. 

 

Podłoże 

Podłoże musi być nośne, czyste  
i wolne od pyłu. 
Przyczepność można poprawić 
przez wstępne zwilżenie. 

Sposób stosowania 

Wlać ok. 5 - 6 l wody do czystego 
pojemnika na zaprawę, wsypać  
15 kg iQ-Fill Q4. Intensywnie wy-
mieszać odpowiednią mieszar-
ką/mieszadłem przez ok. 3 minuty, 
aż powstanie jednorodna, odpo-
wiednia do stosowania konsysten-
cja. 
Po ewentualnym wstępnym przy-
gotowaniu podłoża rozciągnąć 
wymieszaną szpachlówkę używa-
jąc pacy stalowej tak aby wypełnić 

pory i pokryć całą powierzchnię 
warstwą o grubości maks. 2 mm. 
Aby uzyskać gładką powierzchnię 
należy albo dodatkowo szpachlo-
wać albo równomiernie zwilżyć 
pacą gąbkową i potem ściągnąć 
pacą stalową pod ostrym kątem. 
 
Szpachlówka po stwardnieniu daje 
się szpachlować. 

Wskazówki 

Stężałej zaprawy szpachlowej nie 
wolno ponownie zarabiać dodając 
wody lub świeżej zaprawy.  
Nie stosować przy temperaturze 
powietrza, podłoża lub materiału 
budowlanego poniżej +5°C i prze-
kraczającej +30°C. Podane wska-
zówki czasowe odnoszą się do 

Dane techniczne produktu 

Kolor: stara biel 
Uziarnienie: ≤ 0,1 mm 
Gęstość nasypowa: ok. 1,2 kg/dm

3
 

Czas przydatności do użycia 
po wymieszaniu: ok. 60 minut  
Wytrzymałość na ściskanie: CS II 
Nasiąkliwość kapilarna: > 1 kg/m²h

0,5
 

Współczynnik oporu dyfuzji  

pary wodnej: < 14 
Grubość warstwy: do 2 mm 

Instrukcja Techniczna 
Numer artykułu 0233 

iQ-Fill Q4 
Mineralna drobnoziarnista szpachlówka po-
wierzchniowa o wysokiej przewodności kapilarnej 
 
 
 
 

        

 

Zastosowania 
wewnętrzne 

Sucha zaprawa 
/ woda 

Temperatura 
stosowania 

Czas miesza-
nia 

Nakładanie 
pacą 

Zużycie na 2 
mm grubości 

Chronić przed 
wilgocią! 

Czas składo-
wania 
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temperatury +20°C i wilgotności 
względnej powietrza 65%. Niższe 
temperatury wydłużają a wyższe 
skracają czasy przydatności do 
stosowania i wiązania zaprawy. 
 
Szpachlówkę należy chronić przed 
zbyt szybkim odparowaniem wody, 
szczególnie przed przeciągami i 
obciążeniem termicznym. Jeżeli to 
konieczne spryskiwać wodą. 
 
Klasy jakościowe Q3 i Q4 są spe-
cjalnymi rodzajami szpachlowania i 
wg ATV DIN 18340 stanowią 
szczególną usługę. W przypadku 
gdy w specyfikacji robót nie ma 
wskazań odnośnie jakości szpa-
chlowania, obowiązuje zawsze 
jakość standardowego szpachlo-
wania Q2. 
 
Powierzchnia powinna być pozba-
wiona rys, rysy włosko-
we/skurczowe nie mają znaczenia 
i nie mogą być uznane za wady 
ponieważ nie wpływają negatywnie 
na techniczną wartość tynku. 
 
Nie stosować na podłożach gipso-
wych! 

Narzędzia, czyszczenie 

Mieszarka, paca stalowa, kielnia.  
Narzędzia czyścić na świeżo wo-
dą. 

Rodzaj opakowania, zużycie, 
składowanie  

Rodzaj opakowania: 
Worek papierowy 15 kg 
 
Zużycie suchej zaprawy: 
Ok. 2 kg/m² dla warstwy o grubości 
warstwy 2 mm. 
 
Składowanie: 
W miejscu suchym, w zamkniętych 
opakowaniach – co najmniej 12 
miesięcy. 
 
 

Bezpieczeństwo, ochrona  
środowiska, usuwanie 

Bliższe informacje na temat bez-
pieczeństwa w czasie transportu, 
przechowywania, stosowania pro-
duktu oraz jego usuwania i ochro-
ny środowiska zawarte są w aktu-
alnej karcie charakterystyki. 

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale 
produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki 
stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób 
użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie 
wynika żadna odpowiedzialność producenta. 
 
Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub 
wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają 
pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. 
W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki 
handlowe. 
 
Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie 
tracą swoją ważność. 

 


