
GLET DIN PASTĂ PENTRU NIVELARE – PENTRU INTERIOR

cod 9240019

MARCOSTUK

DESCRIERE
 
Glet alb pregătit pentru gletuiri fine şi netezirea suprafeţelor
din interior finisate cu tencuială, gips şi gipscarton, sau
beton, lemn şi suprafeţe deja vopsite. Cu capacitate foarte
mare de umplere, nivelează şi umple cu glet găuri mici sau
fisuri. Datorită facilităţii de aplicare în staturi subţiri
suprapuse şi capacităţii înalte de şlefuire, MARCOSTUK
rezultă indicat şi pentru suprafeţe ample.
 
INDICAŢII DE UTILIZARE
 
De utilizat exclusiv în interior.
MARCOSTUK este adecvat pentru umplerea crăpăturilor şi
denivelărilor, chiar şi cu grosime mare, pe suporturi din
tencuială, gipscarton şi lemn. 
 
CARACTERISTICI TEHNICE
 
Natura liantului: copolimer vinilic în emulsie apoasă
Clasificare Indoor Air Quality - Calitatea aerului din interior:
A
Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,8 ± 0,1 kg/l
Aspect: pastă albă cu vâscozitate mare
Uscare (la 25 °C şi 65% U.R.): poate fi şmirgluit după 1
oră; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.
Se poate suprapune un strat de vopsea diluabilă în apă şi
cu emailuri acrilice după fixarea prealabilă.
 
PREGĂTIREA SUPORTULUI
 
Suprafeţe murale:
- Asiguraţi-vă că suportul este bine uscat şi pregătit. Dacă
este necesar, efectuaţi renovarea sau consolidarea
acestuia utilizând produse specifice.
- În prezenţa mucegaiului trataţi suprafaţa cu detergentul
COMBAT 222 cod 4810222 şi cu igienizantul COMBAT 333
cod 4810333.
- Îndepărtaţi, prin periere sau prin spălare eventualele
eflorescenţe prezente şi părţile exfoliate de vopsea veche.
Eliminaţi complet eventuale straturi în relief de var sau de
vopsea tempera.
- Îndepărtaţi prin periere depunerile de praf, smog şi altele.
- Pe suprafeţe foarte fărâmicioase, în cazul unor straturi cu
grosimi foarte mici de vopsea tempera veche sau vopsele
deteriorate, aplicaţi fixativul micronizat fără solvent ATOMO
8840001.
- Aplicaţi MARCOSTUK cu drişca, prin drişcuiri succesive
pentru a obţine netezirea suprafeţei, sau cu o spatulă
pentru a umple crăpăturile şi denivelările de dimensiuni
medii.
- Efectuaţi aplicarea fixativului, alegându-l în funcţie de tipul
de vopsea utilizată pentru sistemul de finisaj.
 
Suprafeţe din lemn :
- Şlefuiţi uşor cu şmirghel pentru a îndepărta fibrele de
lemn îndepărtate.
- Eliminaţi eventuale straturi de vopsea veche exfoliată şi
prelucraţi suprafeţele deja vopsite astfel încât să prezinte
asperităţi.
- Îndepărtaţi o eventuală răşină utilizând un diluant.
- Aplicaţi MARCOSTUK.

- Executaţi sistemul de vopsire.
 
INDICAŢII PENTRU APLICARE
 
- Condiţiile de mediu şi suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Ustensile: gletieră din oţel inox.
- Diluţie: gata de utilizare.
- Straturi: 1-2. Straturi subţiri suprapuse.
- Curăţarea ustensilelor: cu apă imediat după utilizare.
- Randament orientativ: variabil în funcţie de tipul de suport,
1 m2/kg pentru grosimi de circa 1 mm. 
 
COLORAREA
 
Produsul este compatibil cu pastele colorante din sistemul
tintometric în tonalităţi deschise.
 
DEPOZITAREA
 
Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2
ani de la data fabricației, depozitat in recipiente originale,
nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.
 
INDICAŢII DE SIGURANŢĂ
 
Nu se încadrează în Directiva Europeană 2004/42/CE
(COV).
 
Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în
vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul
înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le
ca deșeuri speciale.
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.
 
REZUMAT DE CAPITOL
 
Glet cu apă sub formă de pastă pentru nivelări la interior.
Aplicări, pe suprafeţe interne deja pregătite, glet cu apă sub
formă de pastă MARCOSTUK cod 9240019, pe bază de
copolimer vinilic în emulsie apoasă, pentru nivelarea
imperfecţiunilor suprafeţelor pereţilor din zidărie şi
gipscarton.
Furnitura şi punerea în operă a materialului € ................. pe
mp.
 

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informaţiile
din fişa prezentă sunt furnizate pe baza experienţei şi cunoştinţelor
sale tehnice şi ştiinţifice. Compania nu îşi poate asuma totuşi nici o
răspundere pentru rezultatele obţinute după utilizarea acestora,
întrucât condiţiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificaţi dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezenta anulează şi înlocuieşte orice fişă
precedentă. Pentru informaţii tehnice suplimentare contactaţi
Serviciul de Asistenţă Tehnică.
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