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Rimano Glet XL 

MSZ EN 13279-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jellemző tulajdonságok: Gipszes vakolat 0-10 mm vastagságig 

 
Felhasználási terület: Fal és mennyezet simítására alkalmas, gipsz 

kötőanyagú, finomszemcsés fehér anyag, kizárólag 
beltéri felhasználásra. 

Tűzvédelmi osztály: A1 
Termékcsoport: Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 
 
 

Terméktulajdonságok: A Rimano Glet XL finom szemcsés és fehér anyag, ezért 
kiválóan alkalmas festés előtti felület-előkészítéshez. 
Körülbelül 90 perces bedolgozási idővel rendelkezik. 
Az anyagban lévő különleges adalékok gyors 
bedolgozhatóságot biztosítanak egyenletes és 
egyenetlen felületen egyaránt. 
Kiadós termék, így használata költséghatékony. 

 
Összetevők: 

Kálciumszulfát különböző hidrátfokozatokon, 
adalékokkal. 

 
Összetétel: 

Finom szemcséjű gipsz, valamint a bedolgozás és 
tapadás javítását szolgáló adalékanyagok. 

Kiszerelések: 5 kg; 12,5 kg; 25 kg 

Bekeverési arány: kb. 1,5 kg/ 1 liter víz  

Anyagszükséglet: kb. 0,9 kg/m
2
/mm 

Bedolgozhatósági idő: kb. 90 perc 

Javasolt felhordási vastagság: 0-10 mm 

Nyomószilárdság: Az EN 13279-1-nek megfelelően 

Hajlítószilárdság: Az EN 13279-1-nek megfelelően 

Páraáteresztés: µ= 10  

Alapfelület előkészítése: Biztosítani kell, hogy az alapfelület tiszta és száraz, 
zsírmentes legyen. A felületről a szennyeződést, laza és 
málló részeket, port el kell távolítani. 



 

 
Bekeverés: A szükséges vízmennyiséget öntsük tiszta edénybe (1 l 

vízhez 1,5 kg gipsz). Ebbe szórjuk bele a Rimano Glet 
XL anyagot. Körülbelül 5 perc beszívódási idő után 
kézzel vagy keverőszárral alacsony fordulatszámon 
csomómentesen elkeverjük. Az időjárási körülményektől 
és az alapfelülettől függően kb. 90 percig dolgozható be. 

Felhasználási terület: Alkalmas beton, gázbeton, száraz cement- vagy 
mészvakolatok, továbbá gipszes felületek simítására. A 
nagy nedvszívó képességű felületek alapozásához 
Rikombi Grund alapozó használata javasolt. 
Csempézés alá nem alkalmas. 

Bedolgozási feltételek: A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 
fogadó felületnek egyaránt legalább +5˚C 
hőmérsékletűnek kell lennie. 

Hasznos tanácsok: Egy vagy két rétegben alkalmazható. Kétrétegű 
alkalmazás esetén a második réteget teljesen, 0 mm 
vastagságig le kell húzni, hogy csak a pórusokat zárja. 
 
Egy rétegben való felhordás: 
Hordja fel az anyagot a felületre! Simítsa el vízszintesen 
és függőlegesen is. 
 
Kétrétegű felhordás: 
Első rétegként vigye fel az anyagot a felületre a kívánt 
vastagságban. Sűrű anyagot használjon. Az első réteg 
meghúzása után hordható fel a második réteg. Hígabb 
anyagot használjon, és teljesen húzza le a felületről, 
csak a pórusokat zárja le vele. 
Ha vastagabb második réteget szeretne felvinni a 
felületre, meg kell várnia az első réteg teljes 
megszilárdulását. 

Tárolási információ: Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között 
tároljuk. Fagyástól óvni kell. 

Szavatossági idő: Legalább 12 hónap, felbontás után 
3 hónap. A papírcsomagolás a teljes kiürítés után 
újrahasznosítható. 

 


