weber

N19

Gleturi - glet de finisaj

Fiºã Tehnicã
• Aplicabil manual sau mecanizat
• Timp de gãleatã cca. 48 ore
• Alb impecabil
• Uºor de finisat

Pulbere de culoare albã pe bazã de rãºini sintetice, cu adaosuri minerale, de calitate
profesionalã. Aplicabil în strat de pâna în 2 mm. Are rezistenþã ºi aderenþã bunã la suport.

Domenii de utilizare
Se utilizeazã la finisarea în strat subþire a suprafeþelor interioare, la renovãri, reparaþii
(umpleri de pori, fisuri, etc.). Se aplicã înainte de tapetare, zugrãvire sau vopsire a pereþilor ºi
tavanelor în incinte uscate. Se aplicã peste gleturi de încãrcare pe bazã de ipsos sau ciment
(weber N17, weber N15), tencuieli mecanizate pe bazã de ipsos sau tinciuri driºcuite fin. Se
poate aplica ºi peste suprafeþe de beton vibrat ce nu necesitã un strat de nivelare grosierã.
Recomandat pentru gips-carton.

Pregãtirea suprafeþei suport
Suprafaþa suport trebuie sa fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã, lipsitã de substanþe
antiaderente (grãsimi, bitum, praf, etc.) ºi sã aibã vârsta de maturizare. Se vor îndepãrta în
prealabil straturile superficiale, cu rezistenþã mecanicã slabã.

Mod de lucru
Se toarnã conþinutul unui sac în cca. 7,5 - 8 litri de apã curatã, rece ºi se amestecã cu ajutorul
unui mixer electric pânã se obþine un amestec omogen, fãrã aglomerãri. Dupã un repaus de
cca. 5 minute, se reamestecã. Materialul astfel obþinut se aplicã manual sau mecanizat.
Aplicarea manualã se va face cu o gletierã de inox curatã în grosime de maxim 2 mm pe strat.
Urmãtorul strat se va aplica dupã uscarea celui precedent. Stratul final nu trebuie sã
depãºeascã 3 mm. Timpul de uscare poate varia in functie de umiditatea ºi temperatura
mediului. Straturile aplicate se pot finisa prin lisare cu fierul de glet înainte ca materialul sã
facã prizã. Suprafaþa uscatã poate fi ºefuitã cu hârtie abrazivã foarte finã. Praful rezultat se
va curãþa de pe suprafaþa suport cu o perie (bidinea, pensulã) moale.
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Fiºã Tehnicã
Recomandãri
Lucrãrile vor fi executate la o temperaturã a aerului ºi a suportului de la +50C pânã la +300C.
Uneltele folosite se spalã cu apã imediat dupã utilizare.

Ambalare
În saci de hârtie de 20 kg. Paleti de 1080 kg (54 saci).

Depozitarea
În mediu uscat pe paleþi de lemn

Termen de valabilitate
12 luni de la data fabricaþiei.

Consum
cca. 1,1 kg/m2 pentru un strat de 1 mm grosime

Date tehnice
0,5 N/mm2

Aderenþa la suport
Rezistenþa la încovoiere
Rezistenþa la compresiune
Coeficient de absorbþie al apei datoritã acþiunii capilare
Conductivitatea termicã în stare uscatã la 10°C (l

)

10, uscat

Timpul de punere în operã
Densitate aparentã praf
Granulaþie maximã
Rezistenþa la foc

1 N/mm2
Clasa CSII
Clasa W2
0,31 W/mK
48 ore
900 kg/m3
0,1 mm
Clasa A1

Aceste date sunt valabile pentru o temperaturã de 20 oC ºi o umiditate relativã a aerului de 65%. În alte condiþii de temperaturã ºi
umiditate aceste valori pot varia, iar întãrirea produsului poate fi mai lentã sau acceleratã.

Conformitate
Standard de produs SR EN 998-1

Recomandãrile tehnice, verbale ºi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienþei noastre,
corespund stadiului actual de cunoaºtere în teorie ºi practicã. Ele sunt orientative ºi nu implicã obligaþii suplimentare contractului de
vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaþia de a verifica dacã produsul este potrivit cerinþelor de aplicare ºi
exploatare în care urmeazã a fi folosit.
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