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ГЛЕТ МАСА (БЕЛИ МАЛТЕР) ЗА ПОРАВЊАЊЕ (ГЛЕТОВАЊЕ)
УНУТРАШЊИХ ЗИДНИХ ПОВРШИНА И ПЛАФОНА
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Подручје
примене:

Обавезно се придржавати техничког упутства!
Гипсана глет маса, за поравњање (глетовање) унутрашњих зидних површина и
плафона, које су претходно малтерисане основним малтером (гипс, креч, цемент)
како и за гипс картон плоче.

Sastav:

Одабраниe гипсови
Креч
Додатци који побољшавају обрадљивост
Органски додатци <5%

Особине:

Велика издашност
Оптимална обрадљивост-добра способност глетовања
Глатка, мат површина
Добро везивање
Није потребно да се површина бруси

Припрема
подлоге:

Подлога мора бити сува, очишћена од прашине, отпадака и лакираних површина.
Влажност подлоге мора бити испод 2,5% од масе (према СМ мерењу). Упутства за обраду
одговарају зидовима који су грађени према одређеним нормама и претпостављају
затворене фуге. Уколико на зиду постоје отворене фуге и пукотине, предходно их треба
затворити. Цементно-кречни основни малтери претходно морају бити суви и храпави.

Припрема
малтера:

Један џак RENOFIX 200 сипа се у 12-12,5 литара чисте воде и меша се миксером.
Материјал мора бити без грудвица и наноси се глетарицом, повлачењем и глетовањем.
Времетрајање обраде је 50-60 минута.

Обрада
и услови
обраде:

RENOFIX-ом 200 глетују се унутрашње зидне површине и плафони. За време везивања потребно
је обезбедити добре услове сушења и стврдњавања (промајом).Премази и тапете могу се
наносити када материјал буде потпуно осушен. Малтери који садрже гипс по правилу се наносе
једнослојно. Не сме се употребљављти на температури нижој од + 5о C. Не сме се мешати са
другим материјалима.

Упозорење:

Садржи гашену креч. Иритира кожу и очи. Уколико дође до контакта са кожом, кожy
опрати чистом водом. Уколико дође у контакт са очима, затражите помоћ лекара.

Испорука:

У папирнатим џаковима од 25 kg. који су заштићени од влаге.

Складирање:

Складирати у сувим просторијама, на дрвеним палетама. Време складирања је 3 месеци.

Технички подаци:
Број производа:

5319990620163

Шифра производа:

1200

Џакови на палети:

40
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RENOFIX 200
12-13 l./

Потребна количина воде:
Мин. дебљ. слоја:
Потрошња:
Напомена:

0,1 mm
2
ca. 0,8-1 kg/m /mm
Вредности потрошње су апроксимативне и у могоме зависе
од подлоге и технике уградње

Густина материјала ако
је сув (EN 1015-10):
Отпорност на притисак
28 дана (EN 1015-11):

3
ca. 1100 kg/m
2
ca. 2,0 N/mm

CSII W0

MG (EN 998-1):
(EN 13279-1):

Општа упутства:

џак

B3 / T2 / S1

Овом листом сви предходни подаци о материјалу су неважећи. Ови подаци
одговарају нашим садашњим стандардима, Од ових података не могу произаћи правне
обавезе. RENOVA производи као и све садржане сировине подлежу сталној,
континуираној провери ради остваривања сталног, истог квалитета. Наши технички
саветници стоје вам на располагању по питању примене, обраде, као и за презентацију
наших производа.. Актуелно стање наших техничких података можете наћи на нашем
веб сајту www.renova.com.mk као
или их можете потражити у продаји.

ГЛЕТОВАЊЕ RENOFIX-ом 200

RENOFIX
200
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