
Felületelôkészítés, felhordás: A glettelendô felület száraz és szennyezôdésektôl mentes legyen. A 
levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távo-
lítani és a nagy felületi egyenetlenségeket kômûvesmunkával ki kell javítani (habarcs). Erôsen 
porózus felület esetén Supralux Impregnáló alapozó alkalmazásával szükséges a falfelületet 
megerôsíteni, pórustömíteni. Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkal-
mazható és a teljes felületet ajánlott Supralux Impregnáló alapozóval mélyalapozni. A fal, a levegô 
és a glett hômérséklete +5 és +30°C közé essen. A termék felhasználásra kész, de szükség ese-
tén csapvízzel hígítható. A glett felhordását alkalmas szóró berendezéssel (pl. Wagner EP 3000, 
Fúvókaátmérô: 0,031-0,036”, Szórási szög: 40°), a simítást pedig széles glettvassal végezzük. 
Simítás nélkül esztétikus, texturált felületet kapunk. Egy rétegben repedésmentesen legfeljebb 4 
mm vastagságban hordható fel. A glettelés esetleges egyenetlenségei száraz csiszolással vagy 
második glett réteg felhordásával tüntethetôk el, 2-6 órás száradás után, a hômérséklet, páratar-
talom és rétegvastagság függvényében. Az anyagot könnyû csiszolni, bármilyen vizes diszperziós 
festékkel át lehet vonni, tekintet nélkül a kötôanyagra. A még nedves állapotú glett anyag az 
eszközökrôl vízzel eltávolítható.

	 Felépítés:  vizes diszperziós kötôanyag bázisú
	 Sûrûség,	g/liter:  1770
 Rétegvastagság: Max. 4 mm 
 Szemcseméret: 0,2-0,22 mm
	 Kiszerelés:  14 liter zsákos formában
	 Színválaszték:  tört fehér
 Színezés:  Supralux Tilatex színezôkkel
	 Fényesség:  matt
	 Felhordási	módok:		 szórás +glettvas
	 Hígítás:  Csapvízzel. Általában nem igényel hígítást.
	 Kiadósság:   0,6 liter/m2/réteg, függ a felület minôségétôl és a felhordás 

módjától.
	 Száradási	idô:   220˚C-on kb. 2 óra. Függ a hômérséklettôl, páratartalomtól és 

rétegvastagságtól.
	 Átfesthetô:  1 óra után bármelyik Supralux Alapozófestékkel
	 Minôségmegôrzési	idô:  elôírásszerû tárolás esetén 12 hónap
 Tárolás:  +5 és +30˚C közötti hômérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytôl 

és sugárzó hôtôl védett helyiségben az MSZ 13910 szerint. A termék 
fagyveszélyes!

	 Tûzveszélyességi	fokozat:  Nem tûzveszélyes.

Gyakorlati	információk

Felhasználási	útmutató



	 Leírás:   Beltéri glett.

 Felületek:   Beltéri vakolt felületek, falak, mennyezetek, beton, könnyû- beton 
és gipsz felületek glettanyaga.

 Tulajdonságok:   • simítás nélkül esztétikus
  • texturált felület képezhetô
  • szórás után széles glettvassal könnyen simítható
  • gyorsan szárad, könnyen csiszolható
  • páraáteresztô

	 Supralux	Szórható
	 Beltéri	Glett
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