


Historia Grupy Piotrowice II sięga 1954 roku, kiedy to w nie-
wielkich Piotrowicach powstała należąca do Skarbu Pań-
stwa Kopalnia Ziemi Krzemionkowej. Wydobywana tu krze-
mionka wykorzystywana była głównie do produkcji szkła  
i cementu, lecz nie była przetwarzana na miejscu. Dopiero 
rozwój przemysłu farbiarskiego doprowadził w 1986 roku 
do rozszerzenia pro�lu produkcji o wypełniacze dolomito-
we. W 1993 roku Kopalnia została sprywatyzowana i przy-
jęła nazwę Zakłady Przetwórstwa Surowców Chemicznych 
i Mineralnych Piotrowice Sp. z o.o. 
Od tej chwili datuje się dynamiczny rozwój Zakładów i po-
szerzenie pro�lu produkcji o wyroby gotowe chemii budow-
lanej, takie jak gipsy, gładzie, szpachle i kleje. W 1997 roku 
powstaje marka Stabill, pod którą obecnie sprzedawane są 
produkowane w Piotrowicach wyroby chemii budowlanej. 
Konsekwentna polityka jakościowa zaowocowała boga-
tym portfolio stałych odbiorców, pozwalającym na ciągły 
wzrost wolumenu produkcji. Wkrótce zamówienia przekra-
czają możliwości produkcyjne Zakładu 1. w Piotrowicach 

i Spółka w 2002 roku kupuje fabrykę w Tarnobrzegu,  
na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  
"Wisłosan", w której produkowane są wypełniacze dolo-
mitowe i od 2003 roku produkty chemii budowlanej pod  
marką Stabill. 
Warunkiem uzyskiwania stabilnych parametrów technicz-
nych wyrobów są najwyższej jakości surowce. Stąd inicja-
tywa zainwestowania w budowę własnej fabryki gipsu  
w Rybniku, która rozpoczyna produkcję w 2008 roku.  
Od 2016 roku  Grupa Piotrowice  zarządza już pięcioma 
zakładami produkcyjnymi i 4 markami chemii budowla-
nej, o znakomicie uzupełniających się paletach produktów: 
STABILL, SATYN i ALPOL. Wieloletnie doświadczenie pro-
dukcyjne i marketingowe menedżerów Grupy pozwoliło na 
idealne dopasowanie pro�lu produkcji do potrzeb rynku. 
Szeroki wachlarz produktów doskonale tra�a w stylisty-
kę nowoczesnych wnętrz. Tym, co wyróżnia markę Stabill 
jest także dobrze rozwinięta sieć dystrybucji, obsługiwana 
przez doświadczonych przedstawicieli handlowych.

Grupa Piotrowice 



Spis treści

Zastrzeżenia prawne:
• producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją na opakowaniu,
• szczegółowe opisy produktów oraz informacje BHP znajdują się w dokumentach, dostępnych na stronie: www.stabill.pl oraz na opakowaniu produktu.

1. Klej Gipsowy STABILL KLEJ PKG-28   4
2. Gips Szpachlowy STABILL START PW-01   5
3. Szpachla Uniwersalna Biała STABILL PSZ-11   6
4. Gładź Tynkowa STABILL PG-33  7
5. Gładź Tynkowa Biała STABILL PG-41   8
6. Masa Szpachlowa Biała STABILL PK-52   9
7. Gładź akrylowa Stabill PMA-50 10
8. Gładź Natryskowa STABILL PGN-31 11
9. Biała Gładź Polimerowa STABILL UNIKAT 12
10. Grunt Uniwersalny STABILL PP-80 13



4

WŁAŚCIWOŚCI 
STABILL PKG-28 jest mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych oraz najwyższej jakości dodatków modyfikujących, dzięki którym uzyskuje 
odpowiednią plastyczność podczas aplikacji i wysokie parametry wytrzymałościowe. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
STABILL PKG-28 może być stosowany na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz budynków. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, 
stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża o dużej 
i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,5 l wody na 1 kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolno-
obrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 2 minut mieszankę należy jeszcze raz krótko wymieszać. Gotową 
masę należy zużyć w ciągu 30-40 minut. Klej nakładać pacą z materiału nierdzewnego na płyty G-K i następnie dociskać do powierzchni ściany. 
Czas korekty położenia płyt wynosi do 10 minut. Do przygotowywania mieszanki używać czystych pojemników i narzędzi. Zabrudzenia takie 
jak resztki nie zużytego kleju mogą znacznie skrócić czas wiązania mieszanki. Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i polskimi normami. 

ZASTOSOWANIE
STABILL PKG–28 stosuje się do przyklejania płyt 
gipsowo-kartonowych, montażu elementów sztu-
katerii gipsowej, płyt styropianowych i materiałów 
izolacyjnych oraz do usuwania nierówności tynków  
i ścian wewnątrz budynków.

SKŁAD: Gips, wypełniacze mineralne i środki modyfikujące. 
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,5 l wody na 1 kg suchej mieszanki. 
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać przy tem-
peraturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: ok. ½ godziny. 
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 5 kg/m² płyty gipsowo-kartonowej  
(w zależności od nierówności podłoża). 

OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 9 
miesięcy od daty produkcji. 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
14496.

PARAMETRY TECHNICZNE 

Klej Gipsowy
STABILL PKG-28

OPAKOWANIA

25 kg
worek

10 kg
worek

1050 kg
paleta 42 worki

1000 kg
paleta 100 worków
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WŁAŚCIWOŚCI
STABILL PW-01 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, dzięki którym uzyskuje odpowiednią 
plastyczność podczas aplikacji.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
STABILL PW-01 można stosować na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz budynków. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabil-
ne, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża silnie i nierównomiernie 
nasiąkliwe należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. Zaleca się zabezpieczyć elementy meta-
lowe przed bezpośrednim zetknięciem z gipsem ze względu na jego korozyjne działanie. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,45 l wody na 1 kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolno-
obrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszankę należy jeszcze raz krótko zamieszać. Jednorazowo 
przygotować taką ilość gipsu aby zużyć go w ciągu 1 godziny. Masę nakładać na podłoże za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów nie-
rdzewnych. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełnić jeszcze raz lub przeszlifować papierem ściernym. Warstwy finalne z użyciem 
Gładzi Tynkowej STABILL PG-33 lub Gładzi Tynkowej Białej STABILL PG-41 nakładać po upływie 24 godzin. Przy wykonywaniu prac należy 
postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami. 

ZASTOSOWANIE
STABILL PW-01 przeznaczony jest do naprawy pęk-
nięć oraz wypełniania bruzd i ubytków. Służy także 
do wygładzania nierówności i chropowatości tyn-
ków mineralnych jako warstwa wyrównująca przed 
zastosowaniem finalnych produktów marki STABILL.

SKŁAD: Spoiwo gipsowe, wypełniacze mineralne i środki modyfiku-
jące. 
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,45 l wody na 1 kg suchej mieszanki.
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać przy tem-
peraturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO ZUŻYCIA: ok. 1 godziny. 

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok 1,2 kg/m² przy grubości 1 mm.
OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 9 
miesięcy od daty produkcji. 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
13279-1.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gips Szpachlowy Start
STABILL PW-01

OPAKOWANIA

25 kg
worek

10 kg
worek

2 kg
torebka

1050 kg
paleta 42 worki

1000 kg
paleta 100 worków

20 kg
pakiet 10 torebek
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WŁAŚCIWOŚCI 
STABILL PSZ-11 jest suchą mieszanką naturalnego gipsu, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków modyfikujących, dzięki którym po roz-
robieniu z wodą tworzy plastyczną masę o dobrej przyczepności. Po wyschnięciu i obróbce uzyskuje gładką powierzchnię, którą można ma-
lować farbami do podłoży mineralnych lub pokrywać tapetami. Biała barwa pozwala na ograniczenie zużycia farb poprzez mniejszą ilość 
wymalowań.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
STABILL PSZ-11 można stosować na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz budynków. 
Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, pyłu, 
olejów, tłuszczów itp. Podłoża o dużej i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym STABILL PP–80 i odczekać 
do wyschnięcia. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,4 l wody na 1 kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolno-
obrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszankę należy jeszcze raz krótko zamieszać. Jednorazowo 
przygotować taką ilość szpachli, aby zużyć ją w ciągu 1 godziny. Masę nakładać na podłoże za pomocą narzędzi wykonanych z materiałów 
nierdzewnych. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełnić jeszcze raz lub przeszlifować papierem ściernym. Grubość jednej warstwy 
nie powinna przekroczyć 7-8 mm. Maksymalna grubość nakładanej szpachli to 3 cm. Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami. 

ZASTOSOWANIE
STABILL PSZ-11 przeznaczona jest do wyrównywa-
nia powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-
czeń. Służy także do wypełniania bruzd i ubytków.

SKŁAD: Gips naturalny, wypełniacze mineralne i środki modyfikujące. 
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,4 l wody na 1 kg suchej mieszanki.
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać przy tem-
peraturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: ok. 1 godziny.
GRUBOŚĆ JEDNEJ WARSTWY: do 8 mm.
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,2 kg/m² przy grubości 1 mm.

OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji. 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
13279-1. 

PARAMETRY TECHNICZNE 

Szpachla Uniwersalna Biała
STABILL PSZ-11

OPAKOWANIA

20 kg
worek

1080 kg
paleta 54 worki
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WŁAŚCIWOŚCI
STABILL PG-33 jest suchą mieszanką gipsu, wypełniaczy mineralnych modyfikowaną wysokiej jakości dodatkami. Specjalnie dobrana recep-
tura tej klasycznej gładzi umożliwia nakładanie drugiej warstwy metodą „mokre na mokre”, co przyspiesza wykonywane prace. Po zmieszaniu 
z wodą tworzy plastyczną masę, łatwą do nakładania i obróbki o dużej przyczepności. Po wyschnięciu tworzy twardą, gładką powierzchnię 
pod malowanie i tapetowanie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
STABILL PG-33 można stosować wewnątrz budynków na wszystkie podłoża mineralne oraz do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych lub 
cementowo–włókninowych. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszają-
cych przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża silnie i nierównomiernie nasiąkliwe należy zagruntować Gruntem Uniwer-
salnym STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. Do wypełnienia dużych ubytków i nierówności należy zastosować Gips Szpachlowy Start 
STABILL PW-01. Elementy stalowe (ościeżnice, barierki itd.) zaleca się zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z gładzią ze względu  
na korozyjne działanie spoiwa gipsowego. 

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji 0,45 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. Chwilę odczekać aż proszek nasiąknie wodą i następ-
nie mieszać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek (zalecane jest stosowanie mieszadła 
koszykowego). Po odczekaniu 5 minut, masę należy ponownie krótko wymieszać. Jednorazowo należy przygotować taką ilość, którą można 
zużyć w ciągu 1 godziny. Twardniejącego materiału nie mieszać ze świeżym. Masę nakładać ręcznie za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej 
w jednej lub dwóch warstwach o grubości od 1 mm do 5 mm . Grubość nakładanych warstw zależy od chropowatości i nierówności obrabia-

nych powierzchni. Drugą warstwę należy nakładać metodą „mokre na mokre” po około 
30 minutach od nałożenia warstwy pierwszej na jej jeszcze wilgotną, lekko zmatowiałą 
powierzchnię. Można także nakładać ją po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej 
tj. po upływie ok. 24 godzin. W tym przypadku należy zastosować gruntowanie mię-
dzyoperacyjne z użyciem Gruntu Uniwersalnego STABILL PP-80. W pomieszczeniach  
o dużej wilgotności i/lub niskiej temperaturze może wystąpić dłuższe wiązanie produktu. 
Po wyschnięciu i stwardnieniu gładzi powierzchnię można szlifować papierem ściernym
lub siatką szlifierską zarówno ręcznie jak i maszynowo. Przy szlifowaniu nie dopuszczać
do całkowitego przetarcia wierzchniej warstwy. Przy wykonywaniu prac należy postępo-
wać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami. 

ZASTOSOWANIE
STABILL PG-33 służy do pokrywania cienką war-
stwą ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, celem 
osiągnięcia bardzo gładkiej powierzchni. Może 
być wykorzystywana do całopowierzchniowego 
szpachlowania pyt G-K i spoinowania ich połączeń 
z zastosowaniem taśmy zbrojącej. 

SKŁAD: Spoiwo gipsowe, wypełniacze mineralne i środki modyfiku-
jące.
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,45 l wody na 1 kg suchej mieszanki.
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać w tempe-
raturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO ZUŻYCIA: ok. 1 godziny.
GRUBOŚĆ JEDNEJ WARSTWY: od 1 do 5 mm.

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,0 kg/m² przy średniej grubości 1 mm.
OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 9 
miesięcy od daty produkcji.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
13279-1

PARAMETRY TECHNICZNE 

Gładź Tynkowa 
STABILL PG-33

OPAKOWANIA

20 kg
worek

1080 kg
paleta 54 worki
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WŁAŚCIWOŚCI
STABILL PG–41 jest suchą mieszanką gipsu naturalnego, polimerów i wypełniaczy mineralnych modyfikowanych najwyższej jakości dodat-
kami. Zmieszana z wodą tworzy plastyczną, wolnowiążącą masę o dobrej przyczepności, łatwą w stosowaniu. Po aplikacji, związaniu i wy-
schnięciu uzyskuje twardą, odporną na zarysowania i bardzo gładką powierzchnię. Może być malowana farbami stosowanymi do podłoży 
mineralnych a także pokrywana tapetami. Wysoki stopień białości i gładkość uzyskanej powierzchni ułatwia malowanie i pozwala obniżyć 
jego koszty.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
STABILL PG–41 można stosować wewnątrz budynków na wszystkie podłoża mineralne oraz do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych  
z zastosowaniem taśmy zbrojącej. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniej-
szających przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża o dużej i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Grun-
tem Uniwersalnym STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. Do wypełnienia dużych ubytków należy stosować Gips Szpachlowy Start 
STABILL PW–01 lub Szpachlę Uniwersalną Białą STABILL PSZ-11.

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,45 l wody na 1kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolno-
obrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszankę należy jeszcze raz krótko zamieszać. Jednorazowo 
przygotować taką ilość masy, aby zużyć ją w ciągu 1 godziny. Gładź należy nakładać na podłoże za pomocą narzędzi wykonanych z materia-
łów nierdzewnych. Wadliwie wykonane powierzchnie można uzupełnić jeszcze raz lub przeszlifować papierem ściernym. Dopuszczalne jest 
nakładanie gładzi w dwóch warstwach do 5 mm grubości. Gruntowanie powierzchni przed malowaniem farbami nie jest konieczne. Przy 
wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami. 

ZASTOSOWANIE
STABILL PG-41 służy do pokrywania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń cienką warstwą, celem 
osiągnięcia bardzo gładkiej, białej powierzchni. 

SKŁAD: Gips naturalny, spoiwo polimerowe, wypełniacze mineralne 
i środki modyfikujące.
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,45 l wody na 1 kg suchej mieszanki. 
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać w tempera-
turze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C.
CZAS PRZYDATNOŚCI DO ZUŻYCIA: ok. 1 godziny. 
GRUBOŚĆ JEDNEJ WARSTWY: do 5 mm.

PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,0 kg/m² przy średniej grubości 1 mm. 
OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 9 
miesięcy od daty produkcji. 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
13279-1.

PARAMETRY TECHNICZNE 

Gładź Tynkowa Biała 

STABILL PG-41

OPAKOWANIA

20 kg
worek

10 kg
worek

4 kg
torebka

2 kg
torebka

1080 kg
paleta 54 worki

1000 kg
paleta 100 worków

20 kg
pakiet 5 torebek

20 kg
pakiet 10 torebek
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WŁAŚCIWOŚCI 
STABILL PK-52 jest suchą mieszanką gipsu naturalnego, plastycznych polimerów, wypełniaczy mineralnych, wzmacniających mikrowłókien 
oraz dodatków modyfikujących. Dzięki temu jest produktem o podwyższonej elastyczności i wytrzymałości. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
STABILL PK-52 można stosować do łączenia płyt G-K o krawędziach: półokrągłych, półokrągłych spłaszczonych, ostro ściętych z fazą oraz  
ostro ściętych. Podłoże musi być czyste i stabilne. Przy wypełnianiu pęknięć i rys podłoża o dużej chłonności należy zagruntować Grun-
tem Uniwersalnym STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. Należy zwrócić szczególną uwagę na docinane fragmenty płyty gipsowo- 
kartonowej, które również powinny zostać zagruntowane. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,6 l wody na 1 kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolno-
obrotowym, do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut szpachlę należy jeszcze raz krótko zamieszać. Jednorazowo 
przygotować taką ilość produktu, aby zużyć go w ciągu 90 minut. Przygotowaną masą szpachlową wypełniać dokładnie spoiny za pomocą 
stalowej, nierdzewnej pacy lub szpachelki. Po wyschnięciu wszystkie nierówności zeszlifować. Podczas wykonywaniu prac należy postępować 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.

SKŁAD: Gips naturalny, spoiwo polimerowe, wypełniacze mineralne 
i środki modyfikujące. 
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,6 l wody na 1 kg suchej mieszanki. 
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać przy tem-
peraturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: ok. 1,5 godziny. 
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,2 kg/m² przy średniej grubości 1 mm. 

WYTRZYMAŁOŚĆ ZŁĄCZA: > 450 N/mm². 
PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA: > 0,38 N/mm². 
OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 9 
miesięcy od daty produkcji. 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-
-EN-13963; typ 4 B.

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE
STABILL PK-52 służy do spoinowania płyt gipsowo-
-kartonowych bez konieczności używania taśmy
wzmacniającej. Znajduje również zastosowanie do
osadzania narożników oraz wypełniania pęknięć
i rys. Do stosowania wewnątrz budynków.

Masa Szpachlowa Biała
STABILL PK-52

OPAKOWANIA

20 kg
worek

10 kg
worek

2 kg
torebka

1080 kg
paleta 54 worki

1000 kg
paleta 100 worków

20 kg
pakiet 10 torebek
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SKŁAD: Wodna dyspersja żywicy akrylowej, wypełniacze i środki  
modyfikujące.
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać w tempe-
raturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C.
GRUBOŚĆ JEDNEJ WARSTWY: do 2 mm.
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,9 kg/m² przy średniej grubości 1 mm.

OKRES PRZECHOWYWANIA: W nieuszkodzonych, oryginalnych,  
fabrycznie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania  
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem 
i przegrzaniem.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
15824.

WŁAŚCIWOŚCI:
STABILL PMA 50 to gotowa do użycia gładź polimerowa o doskonałej przyczepności, po wyschnięciu dająca gładkie, białe, paro przepuszczal-
ne powierzchnie. Jest łatwa w szlifowaniu. Dzięki specjalnie opracowanej recepturze zminimalizowane zostało „zamulanie” papieru ściernego 
podczas szlifowania a zarazem zachowano wysokie parametry wytrzymałościowe wyprawy. Nie zużyta masa, przechowywana w szczelnie 
zamkniętym opakowaniu zachowuje przez długi czas przydatność do dalszego stosowania. Produktu nie należy stosować w miejscach na-
rażonych na bezpośredni kontakt z wodą. Nadaje się do nakładania ręcznego i maszynowego, szczególnie agregatami hydrodynamicznymi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
STABILL PMA 50 można stosować wewnątrz budynków na wszystkie podłoża mineralne oraz do szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych. 
Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, 
pyłu, olejów, tłuszczów itp. Do wypełnienia dużych ubytków oraz wstępnego wyrównania i przygotowania powierzchni mineralnych należy 
stosować Gips Szpachlowy Start STABILL PW-01 lub Szpachlę Uniwersalną Białą STABILL PSZ-11. Łączenia płyt gipsowo–kartonowych 
spoinować przeznaczoną do tego Masą Szpachlową Białą STABILL PK-52. Podłoża silnie i nierówno nasiąkliwe oraz spoiny płyt G-K zaleca 
się zagruntować Gruntem Uniwersalnym STABILL PP–80 i odczekać do jego wyschnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA
Przed przystąpieniem do prac masę należy wymieszać mieszarką wolnoobrotową, nie dopuszczając do nadmiernego napowietrzenia (zale-
cane jest stosowanie mieszadła koszykowego). Nakładać ręcznie za pomocą narzędzi ze stali nierdzewnej lub mechanicznie przy użyciu agre-
gatu hydrodynamicznego. Przy nakładaniu agregatem może być konieczna korekta lepkości gotowej masy poprzez dodanie niewielkiej ilości 
wody (maksymalnie 10%). Jednorazowo nanosić warstwę o grubości do 2 mm . W przypadku większych nierówności, należy nanieść kolejną 
warstwę gładzi po związaniu pierwszej. Szlifowanie możliwe jest po całkowitym wyschnięciu powierzchni. Przed malowaniem powierzchnię 
należy odkurzyć i zagruntować Gruntem Uniwersalnym STABILL PP-80. Podczas wykonywania prac należy postępować zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i polskimi normami.

ZASTOSOWANIE
STABILL PMA 50 jest przeznaczona do ostateczne-
go, wykończeniowego wygładzania ścian i sufitów, 
niwelowania niewielkich nierówności powierzchni i 
cienkowarstwowego szpachlowania płyt G-K.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gładź akrylowa
STABILL PMA-50 
Gotowa masa szpachlowa  
do finalnego wygładzania ścian

OPAKOWANIA

30 kg 
wiaderko

17 kg
kanister

10 kg 
wiaderko

3 kg 
wiaderko

720 kg
paleta 24 wiaderka

748 kg
paleta 44 wiaderka

540 kg
paleta 54 wiaderka

450 kg
paleta 150 wiaderek



11

WŁAŚCIWOŚCI 
STABILL PGN-31 jest gotową suchą mieszanką spoiwa anhydrytowego, polimerów oraz wypełniaczy mineralnych, modyfikowaną najwyższej 
jakości dodatkami poprawiającymi plastyczność , łatwość aplikacji maszynowej i obróbki na dużych powierzchniach. Zmieszana z wodą two-
rzy plastyczną masę o wydłużonym czasie wiązania i bardzo dobrej przyczepności. Charakteryzuje się wyjątkowo wysokim współczynnikiem 
białości. Szczególną właściwością gładzi jest jej wydłużony czas gotowości do użycia. Gotową masę można po zarobieniu z wodą przechowy-
wać w zamkniętych pojemnikach do 24 godzin. Dzięki temu - przy odpowiednim zabezpieczeniu - nie jest konieczne opróżnianie agregatu 
podczas krótkich przerw technologicznych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
STABILL PGN-31 może być stosowana na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz budynków. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, 
stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża o dużej  
i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. Do wypełnienia 
dużych ubytków oraz wstępnego wyrównania i przygotowania powierzchni mineralnych należy stosować Gips Szpachlowy Start STABILL 
PW-01 lub Szpachlę Uniwersalną Białą STABILL PSZ-11. 

SPOSÓB UŻYCIA 
Prace tynkarskie wykonywać w technologii „mokre na mokre”. Przy aplikacji agregatem produkt wsypać do zimnej wody w proporcji  
ok. 0,42 litra wody na 1 kg suchej mieszanki. Dla prac wykonywanych ręcznie należy zmniejszyć ilość wody do ok. 0,38 litra. Następnie mie-
szać mieszadłem elektrycznym wolnoobrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszankę należy 
jeszcze raz krótko zamieszać. Tak przygotowaną masę podać do agregatu i natryskiwać na powierzchnię z odległości około 1 m. Po nałożeniu 
warstwy podkładowej wyrównać ją szpachlą długą, a następnie niezwłocznie przystąpić do nakładania warstwy finalnej. Po jej nałożeniu 

powierzchnię należy ponownie wyrównać i odczekać do całkowite-
go wyschnięcia wyprawy. Do szlifowania powierzchni przystąpić po 
całkowitym związaniu ostatniej warstwy. Tynkowane pomieszczenia 
zabezpieczyć przed przeciągami. W pomieszczeniach o dużej wilgot-
ności i/lub niskiej temperaturze może wystąpić dłuższe wiązanie gła-
dzi. Po wykonaniu prac, narzędzia i agregat dokładnie wyczyścić wg 
zaleceń producenta. Dopuszczalne jest nakładanie gładzi w dwóch 
warstwach o maksymalnej grubości 3 mm. Podczas wykonywania 
prac należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i pol-
skimi normami.

ZASTOSOWANIE
STABILL PGN-31 służy do uzyskiwania wysokiej jako-
ści wypraw na powierzchni ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń. Gładź można aplikować agregatami 
hydrodynamicznymi lub innymi maszynami do na-
kładania gładzi oraz ręcznie.

SKŁAD: Spoiwo anhydrytowe, spoiwo polimerowe, wypełniacze  
mineralne i środki modyfikujące. 
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,38 l wody na 1 kg suchej mieszanki.
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać w tempe-
raturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: ok. 24 godzin, pod warunkiem 
zabezpieczenia zaprawy przed wysychaniem.

GRUBOŚĆ JEDNEJ WARSTWY: do 3 mm.
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,0 kg/m² przy średniej grubości 1 mm.
OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszkodzo-
nych, oryginalnych opakowaniach okres przechowywania wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
13963; typ 2 A.

PARAMETRY TECHNICZNE

Gładź Natryskowa Super Biała
STABILL PGN-31

OPAKOWANIA

20 kg
worek

1080 kg
paleta 54 worki
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WŁAŚCIWOŚCI
STABILL UNIKAT jest suchą mieszanką polimerów i wypełniaczy mineralnych, modyfikowaną dodatkami najwyższej jakości. Po zmieszaniu  
z wodą tworzy plastyczną masę wolnowiążącą o dobrej przyczepności, łatwą w stosowaniu. Zaletą tego produktu jest długi czas utrzymy-
wania własności roboczych po rozrobieniu z wodą. Zaprawa zachowuje swoje właściwości do 48 godzin po uprzednim zabezpieczeniu jej 
przed wysychaniem. Gładź po wyschnięciu i przeszlifowaniu tworzy bardzo gładką i trwałą powierzchnię, odporną na spękania. Możliwa jest 
jej aplikacja w kilku cienkich warstwach o łącznej grubości do 10 mm. Wysoki stopień białości pozwala na ograniczenie ilości wymalowań  
i mniejsze zużycie farby. 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
STABILL UNIKAT można stosować wewnątrz budynków na wszystkie podłoża mineralne oraz do szpachlowania i spoinowania płyt gipso-
wo-kartonowych. Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, suche, pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przy-
czepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Podłoża o dużej i nierównomiernej chłonności należy zagruntować Gruntem Uniwersalnym 
STABILL PP-80 i odczekać do wyschnięcia. Do wypełnienia dużych ubytków oraz wstępnego wyrównania i przygotowania powierzchni mine-
ralnych należy stosować Gips Szpachlowy Start STABILL PW-01 lub Szpachlę Uniwersalną Białą STABILL PSZ-11. 

SPOSÓB UŻYCIA
Produkt wsypać do zimnej wody w proporcji ok. 0,4 l wody na 1 kg suchej mieszanki i następnie mieszać mieszadłem elektrycznym wolno-
obrotowym, aż do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Po odczekaniu 5 minut mieszankę należy jeszcze raz krótko zamieszać. Zaprawę 
zabezpieczać przed wysychaniem. Masę nakładać na powierzchnię pacą wykonaną z materiału nierdzewnego, silnie dociskając do podłoża.  
W ten sposób uzyskuje się gładką, jednolitą warstwę dobrze przywierającą do powierzchni. Po wyschnięciu można usunąć drobne nierówno-
ści delikatnie szlifując je papierem ściernym lub nałożyć drugą warstwę. Nie jest konieczne gruntowanie wyprawy przed malowaniem farbami. 
Przy wykonywaniu wypraw strukturalnych na podłoże nałożyć grubszą warstwę zaprawy i modelować w dowolny sposób w celu uzyskania 

pożądanej struktury. Podczas wykonywania prac należy postępo-
wać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami. 

ZASTOSOWANIE
STABILL UNIKAT służy do wykonywania najwyższej 
jakości wypraw finalnych na równych powierzch-
niach wewnątrz budynków. Produkt jest szczegól-
nie polecany do nakładania za pomocą agregatów  
hydrodynamicznych. Wyrób służy również do 
szpachlowania i spoinowania płyt G-K oraz do wy-
konywania wypraw strukturalnych.

SKŁAD: Mieszanka wysokiej jakości spoiwa polimerowego i wypeł-
niaczy modyfikowanych dodatkami. 
PROPORCJE MIESZANIA: ok. 0,4 l wody na 1 kg suchej mieszanki. 
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać przy tem-
peraturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +25°C. 
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA: ok. 48 godzin, pod warunkiem 
zabezpieczenia zaprawy przed wysychaniem. 

GRUBOŚĆ JEDNEJ WARSTWY: do 5 mm. 
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 1,1 kg/m² przy średniej grubości 1 mm. 
OKRES PRZECHOWYWANIA: W suchych warunkach i nieuszko-
dzonych, oryginalnych opakowaniach okres przydatności do użycia  
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. 
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-EN 
13963; typ 3A oraz PN-EN 15824.

PARAMETRY TECHNICZNE 

Biała Gładź Polimerowa
STABILL UNIKAT

OPAKOWANIA

20 kg
worek

1080 kg
paleta 54 worki
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SKŁAD: Wodna dyspersja kopolimeru styrenowo-akrylowego, środki 
pomocnicze i konserwujące.
ZDOLNOŚĆ ROZCIEŃCZANIA WODĄ: zupełna
TEMPERATURA STOSOWANIA: Prace należy wykonywać w tempe-
raturze otoczenia, materiału i podłoża od +5°C do +30°C.
PRZYBLIŻONE ZUŻYCIE: ok. 0,15 kg/m² przy jednokrotnej aplikacji. 
ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI NIELOTNYCH: ≥ 10% masy.

ZAWARTOŚĆ LZO: ≤ 30 g/l
OKRES PRZECHOWYWANIA: W nieuszkodzonych, oryginalnych, 
fabrycznie zamkniętych opakowaniach okres przechowywania  
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zamarznięciem 
i przegrzaniem.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: Produkt zgodny z Polską Normą PN-C 
81906.

WŁAŚCIWOŚCI 
STABILL PP-80 jest wodną dyspersją kopolimerów styrenowo-akrylowych, środków pomocniczych i konserwujących. Dzięki specjalnej tech-
nologii produkcji dyspersji jest odporny na wysokie pH dzięki czemu skutecznie wzmacnia i ogranicza chłonność nawet wysokozasadowych 
powierzchni np.: nie do końca wysezonowanych tynków cementowych, betonów, tynków wapiennych itp.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
STABILL PP-80 można stosować na wszystkie podłoża mineralne wewnątrz i na zewnątrz budynków. Podłoże powinno być stabilne, suche, 
pozbawione zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność np. kurzu, pyłu, olejów, tłuszczów itp. Słabo związane fragmenty powłok malar-
skich lub tynków należy usunąć.

SPOSÓB UŻYCIA 
Grunt przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Nanosić przy użyciu pędzla, wałka lub poprzez natrysk mechaniczny. Jednorazowo apli-
kować taką ilość, którą podłoże jest w stanie wchłonąć nie dopuszczając do powstania zastoin i zacieków. Czynność gruntowania przy bardzo 
chłonnych podłożach należy powtórzyć. W przypadku mniej chłonnych podłoży grunt można natomiast rozcieńczyć wodą pitną w proporcji 
1:1. Przy gruntowaniu powierzchni pod malowanie lub tapetowanie grunt może być rozcieńczony w proporcji nawet 1:5 w zależności od 
rodzaju stosowanej farby lub tapety. Przy wykonywaniu prac należy postępować zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i polskimi normami.

ZASTOSOWANIE
STABILL PP-80 służy do wzmacniania podłoży  
mineralnych oraz zmniejszania i wyrównywania 
ich chłonności. Zalecany do stosowania pod gła-
dzie gipsowe i polimerowe STABILL. Może być rów-
nież stosowany do gruntowania powierzchni pod  
posadzki, tynki mineralne oraz przed ich malowa-
niem lub tapetowaniem. Do stosowania wewnątrz  
i na zewnątrz budynków. 

PARAMETRY TECHNICZNE

Grunt uniwersalny
STABILL PP-80 

OPAKOWANIA

10 kg 
kanister 

5 kg
kanister

600 kg
paleta 60 kanistrów

450 kg
paleta 90 kanistrów



• Tradycyjna receptura oparta na gipsie bez dodatków
polimerowych

• Doskonale plastyczna masa
• Można używać mokre na mokre, co przyspiesza

i ułatwia aplikację
• Idealnie biały kolor, co sprzyja szybszemu malowaniu
• Godzinny czas otwarty pozwalający optymalnie

wykorzystać przygotowaną masę
• Łatwe wygładzanie papierem ściernym

Bliżej natury

www.stabill.pl • www.piotrowice.pl





PIOTROWICE  Sp. z o.o.  
Dział Obsługi Klienta:

tel. 41 372 11 10÷12, fax 41 372 11 13
e-mail: dok@piotrowice.pl 

www.piotrowice.pl
www.stabill.pl

DANE KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH 
ORAZ DORADCÓW TECHNICZNO-HANDLOWYCH

Gdańsk

Bydgoszcz

Poznań

Zielona Góra

Wrocław

Łódź

Białystok

Lublin

Rzeszów

Kielce

Katowice
Kraków

Szczecin

Warszawa

1

2

3

4

5 6

7
8

9

10

11

12

13

1 Zachodniopomorski 

2 Pomorski 

3 Północno-Wschodni 

4 Wielkopolski 

5 Kujawsko-Pomorski 

+48 728 459 034

+48 600 320 407, +48 666 811 027, +48 728 873 058

+48 660 738 798, +48 608 210 198 

+48 600 851 091, +48 728 459 035, +48 606 614 208, +48 668 024 853 

+48 728 873 034, +48 600 320 403

6 Mazowiecki 

7 Łódzki 

8 Dolnośląski 

9 Śląski 

10 Małopolski 

11 Świętokrzyski 

12 Lubelski 

13 Podkarpacki 

+48 608 212 798, +48 608 213 566

+48 664 745 662, +48 668 313 021, +48 728 459 032

+48 660 738 799, +48 660 416 517, +48 600 320 406 

+48 668 024 857, +48 606 617 203, +48 728 873 078

+48 606 958 290, +48 664 946 658

+48 606 614 171

+48 606 958 348, +48 608 211 074 

+ 48 728 873 035, +48 668 868 455, +48 602 152 458, +48 668 868 456




