
 Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolat gyárilag előkevert kézi bedol-
gozásra kifejlesztett, gipszet és meszet tartalmazó szárazhabarcs. 
A zsákos kiszerelésű habarcsot az építkezés helyszínén - köz vetlen 
a felhasználás előtt - vízzel kell összekeverni.

Alkalmazások:
Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolat az új és régi lakóépületek, 
középületek és ipari objektumok falazatainak páraáteresztő, 
festést előkészítő beltéri vakolata, mely egyéb előnyös tulaj-
donságai mellett az erősen egyenetlen felületek kiegyenlítésére 
került kifejlesztésre. Természetesen közvetlen a festés fogadó 
utolsó rétegként is alkalmazható. Az alapfelület előkészítése 
sima, kevés- bé tapadóképes betonfelületeknél Kontakt B PLUS 
alapozóval, míg az erősen nedvszívó felületeket esetén Putzgrund 
alapozóval történik. Száraz, por- és szennyeződésektől mentes 
alapfelületeken alkalmazható, elsősorban mész-cement és tisztán 
cement kötőanyagú vakolatokon. Tartósan magas páraterhelés 
esetén korlátozottan alkalmazható.

GLETTI 6-30 G
KÉZI GIPSZVAKOLAT

Cikkszám: K00236161

Tulajdonságok: 
• >2 N/mm² nyomószilárdság
• 6-30 mm rétegvastagság 
• fehér szín

Előnyök:
• kézi felhordásra optimalizált 
• egyenetlen vakolatok javítása
• közvetlen festés alá is alkalmas
• anyagában glettelhető
• jó páraáteresztő képesség
• páraszabályozó hatás



MŰSZAKI ADATOK:
max. szemcseméret: 0,5 mm

tapadószilárdság:  0,25 N/mm2

anyagszükséglet: 1,1-1,2 kg/m2/mm

keverővíz: kb. 0,45 liter/1 kg szárazanyag 

bedolgozási idő: kb. 1 óra 

száradási idő: kb. 1 nap/mm

csomagolás: 25kg-os papírzsákokban

tárolás:
Száraz helyen, bontatlan eredeti csomagolásban 
max. 6 hónapig. 

kötőanyag: cement, mészhidrát

cikkszám: K00236161 

FELDOLGOZÁS:
Követelmények az alapfelülettel szemben, 
a GLETTI 6-30 G felhordását megelőző műveletek:  
Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolatot olyan alapfelületre hordjuk csak 
fel, amely megfelelő szilárdságú, por és szennyeződésmentes. A fogadó 
vakolatokról a sérült, meglazult részeket el kell távolítani. Felhordást 
megelőzően min. 1 nappal, a falfelületek egyenletes szívóképességéről, 
stabilitásáról és a megfelelő tapadóerő biztosításáról gondoskodni kell. 
Az alapfelület előkészítése sima, kevésbé tapadóképes betonfelületeknél 
Kontakt B PLUS alapozóval, míg az erősen nedvszívó felületeket esetén 
Putzgrund alapozóval történik. 
A GLETTI 6-30 G feldolgozása: 
Az GLETTI 6-30 G kézi gipszvakolatot az építkezés helyszínén keverjük össze 
vízzel. A már előkészített felületre a felhordása kézzel, hagyományos festő 
eszközökkel történik. Nagyobb felületi egyetlenségek esetén a felhordott va-
kolatot “H”-kartecsnivel egyengetjük el, majd “trapéz”-kartecsnivel vágjuk, 
igény esetén felületében filceljük, végül a felületet telibe gletteljük. A teljes 
felületi simaság eléréséhez a gipszes alapú Wandspachtel vagy a műgyanta 

kötőanyagú Superfinish, ill. Gletti Finish termékeket is ajánljuk. Feldol-
gozása +5°C feletti és +25°C alatti hőmérsékleten (alapfelület-, anyag- és 
levegőhőmérséklet) ajánlott. Bedolgozási idő: kb. 1 óra.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:
A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
A vakolatot kötésidő alatt fagy nem érheti! A pontos anyagszükség-let próbafel-
hordással állapítható meg.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Alapozás: Kontakt B PLUS, Putzgrund alapozók
Befejező réteg: Wandspachtel, Superfinish, ill. Gletti Finish glettekkel

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:
Részletesebb információt a termékről a www.cemix.hu oldalon vagy műszaki 
kiadványainkban talál.

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)

GLETTI 6-30 G BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu

Tel.: 06 88 590 500

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Anyagkeverés

5 perc

Várakozás a felület
elôkészítése után

Száradás**: kb. 1 nap/mm

Műveleti idő: 5-10 perc

1 óra

Bedolgozhatósági idő* 


