Műszaki adatlap

GB-COVER
Képlékeny akril gipszkarton glett és hézagkitöltő
Leírás
A GB-COVER egy azonnal használható glett,
mely alkalmas gipszkarton felületi simítására
és az illesztések kitöltésére. Nagyon könnyen
felvihető, elkenhető és simítható. Egyenletes,
sima felszínt biztosít, mely alapozásra vagy
festésre kész.
Alkalmazási területek
A GB-COVER ideális készítmény gipszkarton
glettelésére, ugyanakkor hézagoló szalaggal
illesztési hézagok és repedések betöltésére is
alkalmas.
Műszaki adatok
Állag:

képlékeny

Szín:

fehér

Sűrűség:

1,65 kg/liter

Száradási idő:

1-2 óra

Következő réteg:

2-3 óra múlva

Minimum felviteli
hőmérséklet:

+5ºC

2. Felvitel
a) Glettelés
A GB-COVER-t simítókanál segítségével
vigyük fel két rétegben, „kaparó” technikát
alkalmazva. A második réteg az első
megszáradása után következzen.
b) Fugázás és repedések betömése
Első lépésként ragasszunk fel egy öntapadós
szalagot a hézag, vagy repedés mentén. A
GB-COVER-t a száraz és tiszta felszínre
vigyük
fel
két
rétegben,
simítókanál
segítségével. A második réteg az első
megszáradása után következzen. Ha a szalag
nem öntapadós, akkor egy GB-COVER
réteget vigyünk először fel az alapfelületre a
hézag vagy repedés mentén, és amíg ez nem
száradt meg, a szalagot helyezzük bele, s
nyomjuk le, hogy beágyazódjon a glettbe.
Mikor az alapfelület megszárad, felvihetjük a
második réteget is.
A glettelés, illetve a hézagolás után a felszínt
dörzspapírral simítsuk el, azért, hogy az
alapozásra, majd festésre alkalmas legyen.
Anyagigény
2,0-3,0 kg/m², függően a réteg vastagságtól.
Kiszerelés

Felhasználási javaslat
1. Alapfelület

A GB-COVER 7 kg-os illetve 20 kg-os
műanyag tárolókban kerül forgalomba.

Az alapfelület stabil, por- és olajmentes
legyen, illetve a felváló részeket távolítsuk el.

Tárolás
Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz
környezetben a tárolhatósági ideje 12 hónap.
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Az ebben az adatlapban szereplő műszaki információk és utasítások a vállalatunk Kutatás és Fejlesztés Osztályának tapasztalatain
alapulnak, mely a termékek hosszútávú gyakorlati felhasználására alapoz. Az ajánlásokra és javaslatokra, mely a termékek
használatára vonatkoznak, nem vállalunk garanciát, mivel a helyszíni felhasználás körülményeire nincs hatással vállalatunk. Ezért a
felhasználó felelős azért, hogy megerősítést nyerjen arról, hogy a termék valóban alkalmazható a felmerült műszaki problémára. A
műszaki adatlap jelenlegi kiadása automatikusan érvénytelenít minden előző kiadást, mely ugyanezen termékre vonatkozott.

