
GLETTI FINISH
DISZPERZIÓS BELTÉRI GLETT

Cikkszám: K00811761

Tulajdonságok: 
• Q3-Q4 minőséghez
• Hófehér
• Diszperziós kötőanyagú
• 0-3 mm rétegvastagságban

Előnyök:
• Kézzel és géppel is felhordható.
• Kiváló felhordási tulajdonságok
• Fokozottan ellenálló felületet ad

A Gletti Finish gyárilag előre kevert poralapú glettanyag, melyet 
az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell 
összekeverni. Szerves kötőanyagot, ásványi adalékanyagokat és 
speciális adalékszereket tartalmaz.

Alkalmazások:
Régi és új lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított 
belső falazatinak fehér színű befejező rétegeként, mész-cement, 
gipszes vakolat vagy gipszkarton felületre. Környezeti hatásoktól 
védett kültéri felületeken is alkalmazható. Simítóvakolatokra 
vagy Renti javítóhabarccsal előkészített felületekre, 0-3 mm 
rétegvastagságban. Festhető, tapétázható felületet ad.

Kiemelt alkalmazások:
• Extra sima beltéri felületek kialakítására
• Vizes helyiségekben és felületfűtéshez is



MŰSZAKI ADATOK:

tapadószilárdság: >0,5 N/mm2

anyagszükséglet: kb. 1,4 kg/m2 mm-enként

keverővíz: kb. 0,36 l/kg

száradási idő: 5 óra

csomagolás: 
20 kg papírzsákokban
1,08 to EUR raklapon zsugorfóliázva

tárolás:
Eredeti csomagolásban, száraz, fedett helyen 
a gyártástól számított 12 hónapig

cikkszám: K00811761

FELDOLGOZÁS:
Alapfelülettel szembeni követelmények:  
Az alapfelületnek szilárdnak, egyenletesnek, teherbírónak és száraznak kell 
lennie. Erősen nedvszívó alapfelületet a glettanyag felhordása előtt Intergrund 
alapozóval szükséges impregnálni, és legalább 8 órán keresztül száradni kell 
hagyni. Nem kielégítően nedvszívó vagy tükörsima felületeket a felhordás előtt 
Kontakt B Plus tapadóhíddal kell ellátni. 

Feldolgozás: 
A Gletti Finish 20 kg-os zsákokban kapható. Az építkezés helyszínén az anyagot 
vödörbe töltjük és vízzel keverjük össze, míg az teljesen csomómentes nem lesz. 
A keverés történhet gépi keverővel, fúrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel. 
15 perc elteltével keverje át ismét az anyagot, ezzel a Gletti Finish felhordásra 
kész. A bekevert anyagot géppel vagy rozsdamentes simítóval, kézzel hordjuk 
fel, legalább két rétegben. A második réteg felhordása az első réteg után 5 órával 
lehetséges.

A rétegvastagság függ az alapfelület minőségétől. A felhordott anyag maximális 
rétegvastagsága összesen 3 mm lehet.
A glettanyag felhordása +5˚C fölött ajánlott. Az alacsony hőmérséklet, illetve a 
magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Az anyagot 
a kötésidő alatt fagytól védeni kell! 

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

AJÁNLOTT TERMÉKEK:
Átfestés előtti alapozáshoz: Intergrund diszperziós alapozó 
és Kontakt B Plus kvarcszemcsés tapadóhíd
Átfestéshez beltérben: M-Top, PrimoTop és IntertTop beltéri falfestékek

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

GLETTI FINISH BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. 
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel 
(ha a munkát hosszabb időre megszakítjuk, az anyagot tároljuk lezárt vödörben)

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

kétszeri 
átkeverés

5 perc

Várakozás a felület
előkészítése után

Száradás**: 5 óra

Műveleti idő: 1-5 perc

24 órán belül ajánlott

Bedolgozhatósági idő* 

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

Tel.: 06 88 590 500


