
 

Cesal Premium TOP GIPSZ GLETT 
Beltéri simító glett 

Műszaki adatlap CP 026 

 

 

• Hosszú fazékidő 

• Nagyon sima felületek 

• Vízpára áteresztő 

• Fehér szín 

• Kiváló megmunkálhatóság 

 

ALKALMAZÁSI TERÜLET: Beltéri, nem túl nedves felületek glettelésére, mint: beton, cement és 

mész-cement alapú száraz vakolatok, gipszlapok. Nagyon finom és sima felületek képzésére, 

tapétázás, vagy mosható festékkel történő festés előtt.  
 

TERMÉKISMERTETŐ: A termék gipsz, mész bázisú, mészkő töltőanyagot, valamint felhordási 

és kötési tulajdonságokat javító adalékanyagokat tartalmaz. 

 
MŰSZAKI JELLEMZŐK: 

A termék megfelel az SR EN 13279-1:2009 szabvány követelményeinek, mely szerint a termék 

besorolása: Gipszes vékony vakolat, befejező munkálatokhoz – C6/20-2 típus. 

 

Alapvető jellemzők 

 

Értékelési módszer  Teljesítmény 

Tűzvédelmi besorolás SR EN 13501-1 A1 

Legnagyobb szemcseméret SR EN 13279-2:2005 ≤ 1,5 mm 

Kötés kezdete, perc SR EN 13279-2:2005 < 20 

Nyomószilárdság SR EN 13279-2:2005 ≥ 2,0 N/ mm
2 

Hajlítószilárdság Ri SR EN 13279-2:2005 ≥ 1,0 N/ mm
2 

Tapadószilárdság SR EN 13279-2:2005 ≥ 0,1 N/ mm
2 

CaSO4-tartalom SR EN 13279-2:2005 >50% 

Veszélyes anyagok kibocsátása   Lásd a Biztonsági 

Adatlapot 
 

 

BEDOLGOZÁSI HŐMÉRSÉKLET: +5 és +30 
0
C között. 

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE: Az alapfelület legyen tiszta, jól tapadó, teherbíró, 

kellően érlelt, zsír-, por-, és laza, málló részektől mentes. A felületi egyenetlenségek nem 

lehetnek nagyobbak 2 mm-nél. Az egymást követő rétegek maximum 0,5-2 mm 

vastagságban kerülnek fel. Nyáron ajánlatos a glettelendő felületet előzőleg megnedvesíteni. 

ELŐKÉSZÍTÉS: Egy 20 kg-os zsák tartalmát 8-10 liter tiszta vízbe szórjuk, majd egy 

megfelelő keverő segítségével alaposan elkeverjük. A keverést addig folyatjuk, amíg 

krémes, homogén, könnyen feldolgozható keveréket nem kapunk. A kapott anyagot 5-10 

percig pihentetjük, majd ismételten jól elkeverjük. Felhasználhatósági idő: min. 50 perc.  

FELHORDÁS: Az így kapott glettanyagot vékony rétegekben hordjuk fel, és rozsdamentes 

glettvassal húzzuk le. Amennyiben nagyobb felületkitöltésre van szükség, javasolt több 

réteg felvitele, minden réteget az előző réteg kikeményedése után.  

Az utolsó réteget, kikeményedés után (24 óra) megnedvesítjük, majd, a tökéletesen simának 

látszó, sík felület elérése érdekében, finom csiszoló papírral átcsiszoljuk.  

20 
0
C alatti hőmérsékleten a kötési idő meghosszabbodik. 
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KIADÓSSÁG: 0,5-1,0 kg/m
2
/1 mm rétegvastagság. 

TÁROLÁS: száraz, szellős helyen, fa raklapokon. 

SZÁLLÍTÁS: zárt gépjárművekben. 

GYÁRTÁS IDŐPONTJA: lásd oldalt. 

SZAVATOSSÁGI IDŐ: a gyártástól számított 12 hónap, zárt csomagolásban és száraz helyiségben 

tárolva 

 


