
 

Poli-Farbe Corso beltéri glettgipsz 

  
Könnyen felhordható, magas fehérség,ő gipszbázisú glettelıanyag, mellyel teljesen sima felület 
hozható létre. Repedés és zsugorodás mentes. 

  
Alkalmazási terület: 
Beltéren -vakolt felületek (0-2 mm), Ytong falak és vasbeton felületek (2-5 mm) -
felületkiegyenlítésre alkalmas. Kiválóan alkalmazható festés és tapétázás alá, de nem 
alkalmazható csempeburkolat alá a vékony rétegvastagság miatt. 

  
Választék: 
1, 5 és 25 kg-os papírzsákban kapható. 

  
Felhasználás: 
A felület elıkészítése: Az alapfelületrol távolítsuk el a laza részeket, az alapfelület szilárd és 
szennyezodésmentes legyen. Ezután a felületet enyhén nedvesítsük be vízzel. A glettanyag 
bekeverése: A keveroedénybe töltsünk tiszta vizet, és ebbe folyamatosan, lassan szórjuk bele a 
glettanyagot úgy, hogy az csomómentes masszává álljon össze. Keverési arány: nagyobb 
mélyedések javításához 1 tömegrész vízhez 1,6 tömegrész glettgipsz, illetve gletteléshez 1 
tömegrész vízhez 1,3 tömegrész glettgipsz. Az adott célra bekevert glettgipszhez adagolt víz 
mennyisége függ a felület szívóképességétol, a homérséklettol és a páratartalomtól. Az 
átlagosan 5 perces beszívódási ido után keveroszárral pasztaszeru anyaggá keverjük a masszát. 
Figyeljünk arra, hogy a kész paszta csomómentes legyen, de kerüljük a túlkeverést, mert az is 
csökkenti a kötési idot. Az így nyert gletteloanyagot azonnal használjuk, a környezeti 
homérséklettol függoen 30-40 percig dolgozhatunk vele. A feldolgozhatósági ido függ a keverési 
aránytól is, a viszkózusabb, több glettgipszet tartalmazó keverék kötése gyorsabb. Mindig csak 
annyi anyagot keverjünk be, amennyit 30 perc alatt fel tudunk használni, mert a kötésnek indult 
ill. megszilárdult anyag a továbbiakban nem használható. A kötési ido nem hosszabbítható meg 
utólagos víz adagolással. A glettmassza felhasználása: A kitöltendo, kiegyenlítendo, glettelendo 
felületre hordjuk fel az anyagot. A kötés után a felület esetleges egyenetlenségeit csiszoljuk le. 
Szükség esetén portalanítás, majd mélyalapozás után a felület átfestheto beltéri diszperziós 
falfestékkel. Csak +5°C környezeti- és falhomérséklet felett használható! A szerszámokat 
használat után bo vízzel azonnal le kell mosni.  
Vízigény: 1 liter víz 1,3-1,6 kg poranyaghoz, a felülettol függoen  
Glettmassza felhasználható: 30-40 percen belül 

  
Felületi megjelenés : sima, fehér 
Száradási idı : 20°C-on: 30-40 perc 
Tárolás : 5-25°C homérsékleten, száraz helyen 

Minıségét megırzi : 
6 hónapig bontatlan csomagolásban, 3 hónapig bontott 
csomagolásban 

Felhordás : rozsdamentes acélsimítóval, szórással 
Javasolt rétegszám : max. 5 mm 
Anyagszükséglet : kb. 1kg/m2/1mm 

  
Összetétel: 
gipsz, adalékanyagok 

  
Biztonsági adatok: 
Tőzveszélyességi osztály: E Nem tuzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut, 
bo vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. 
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