
VISTO
Glet acrilic

Avantaje:

• Pentru utilizare la interior și exterior
• Aderență excelentă
• Acoperire mare
• Ușor și rapid de utilizat, asigurând o textură fi nală perfectă
• Rezistență la umiditate și îngheț

APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII - GLETURI

Glet acrilic alb pe bază de apă pentru utilizare 
la interior și exterior. Are o rezistență excelentă 
la condiții de mediu adverse, la umiditate, 
alcalinitate și este adecvat pentru acoperirea 
tencuielii, betonului, betonului poros, plăcilor 
din gips-carton și plăcilor din ciment. Are 
proprietăți excelente de prelucrabilitate, se 
usucă rapid, fără a se crăpa și este ușor de 
șlefuit, având ca rezultat o suprafață netedă.

Alb 1 kg 5 kg 20 kg

CULORI 

RAPORT AMESTECACOPERIRE

TIMP DE USCARE

Uscat la atingere
2-3 h

1 kg/m2 pentru
o grosime a 
stratului de 
1 mm, în funcție 
de substrat

Aproximativ 
2,5 părți
de pulbere la 
1 parte de apă

CARACTERISTICI 

AMBALAJ

CARACTERISTICI PRODUS

Alb

Compoziție 
granulometrică
Max 90 µm

Greutatea specifi că 
a mortarului umed 
1100 Kg/m³

VITEX S.A.
P.O. BOX 139 IMEROS TOPOS ASPROPYRGOS GR 19300 

VISTO
14

Decl. performanță nr.: VIT-CPR-0016

EN 998-1
Glet acrilic alb pentru utilizare la interior/exterior

Tip categorie GP/CSII

Reacție la foc Clasa   Α1

Absorbție apă W0

Coefi cient difuziune vapori apă µ=5/20

Aderență > 0.6 N/mm2 (FPb)

Conductivitate termică λ10,uscat= 0.27 W/Mk (tab. mean value;
P= 50%)

Durabilitate (la îngheț/dezgheț 
în locul de utilizare

Evaluată cu
excelent, după teste în laborator și în teren

Substanțe periculoase NPD (dezvoltare produs nou)



APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru netezirea perfectă a suprafețelor precum tencuială, beton, plăci de gips-carton și beton poros, pe suprafețe de la interior sau exterior.

APLICAȚII ÎN CONSTRUCȚII - GLETURI

PREGĂTIRE

SFATURI

ETAPE

Suprafețele trebuie să fi e curate, uscate și fără urme de ulei și praf.

Suprafețele poroase, precum cele din gazbeton/BCA trebuie umezite cu apă sau grunduite cu 
VITEX 100% Acrylic Primer pe bază de apă.

1 2 3

Într-o găleată curată amestecați 
cantitatea de care aveți nevoie 
într-un raport de amestec de 2,5 
părți de pulbere la 1 parte de apă, 
amestecând constant până la 
obținerea unui amestec omogen 
fără cocoloașe. Lăsați amestecul 
să se așeze timp de 5-10 minute 
și amestecați din nou. Amestecul 
preparat are o prelucrabilitate de 
2-3 ore.

Folosiți o gletieră, mistrie sau 
un pistol pulverizator. Gletuirea 
trebuie să se realizeze în 
două straturi succesive ce 
sunt aplicate la aproximativ 
4 -5 ore distanță unul față de 
celălalt și cu o grosime totală 
recomandată a stratului de 
maximum 4 mm.

Stratul fi nal se șlefuiește după 
aproximativ 7-8 ore, folosind 
șmirghel. Suprafața trebuie să 
se usuce bine, să fi e curățată 
și grunduită înainte de 
vopsire, cu un grund potrivit.

• Aplicare la temperaturi cuprinse între 
5-35°C și umiditate relativă a aerului 
<80%. Pentru utilizare la exterior, nu 
aplicați dacă există riscul de precipitații/
îngheț în următoarele 48 ore.

• Nu aplicați glet într-un strat cu o 
grosime care depășește 2 mm, deoarece 
pot apărea fi suri.
• Instrumentele trebuie curățate imediat 
după utilizare cu apă și, dacă este nevoie, 

cu apă și săpun sau detergent.
• Nu eliminați deșeurile lichide în pânza 
freatică. Vopseaua nefolosită necesită o 
manipulare specială pentru eliminarea în 
siguranță.

DEPOZITARE

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

MĂSURI DE PRECAUȚIE

A se depozita într-un loc uscat, pe o suprafață 
din lemn (palet) timp de maximum 12 luni de la 
data producției.

Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. 
Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în 
utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. 
Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

5°C-38°C

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt 
destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul fi nal ar trebui 
să verifi ce dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în 
sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod 
corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fi șă cu date 
tehnice fără o notifi care prealabilă.
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