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Jellemző tulajdonságok: Finom szemcseszerkezetű glettelő gipsz gipszkarton 

lapok teljes felületi glettelésére (Q4). 
  
Tűzvédelmi osztály: A1 
Termékcsoport: Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok 
 
 
Termék tulajdonságok: Ideális a következőkre: az összes gipszkarton felületre,  

beleértve a közepes és nagy nedvszívó képességgel bíró  
felületek simítását is. 
Glettelőgipsz Q4 felületek kiképzéséhez. 
Minden típusú gipszkarton lapra ajánlott: RB, RF, RBI, RFI,  
Blue Acoustic, Placo Phonique Renomince 
 

 

Kiszerelések 20 kg 
Bekeverési arány 1 l víz/ 1,2 kg poranyag   
Anyagszükséglet 0,8 kg/m2/mm 
Bedolgozhatósági idő kb. 60 perc 
Javasolt felhordási vastagság 0-3 mm, alapfelülettől függően 
Léghanggátlási érték: NDP 
Hőszigetelő képesség: NDP 
Alapfelület előkészítése: A gipszkarton felülete száraz, tiszta és pormentes legyen.     
Bekeverés: Bele kell szórni megközelítőleg 5 kg Rifint körülbelül 4 liter 

tiszta vízbe (sosem fordítva!). Kézzel vagy mixer 
segítségével össze kell keverni az anyagot egészen addig, 
amíg homogén nem lesz. Tiszta edényeket és 
szerszámokat kell használni. Kerülni kell a por 
hozzáadását az elkészült masszához. A masszát vízzel 
lehet hígítani. 

Felhasználási terület: Javasolt a gipszkarton felületre való felhordás vékony, 
egymást követő rétegekben, a végső vastagság 1-2 mm 
lehet. A gipszkartont a színoldalán kell glettelni, vagyis 
azon az oldalán, ahol a lapot borító kartonrétegek 
illesztése nem látszik.                                                                                  
Az impregnált gipszkartont (RBI) csak olyan esetekben 



 

szabad glettelni, amikor nem szükséges, hogy ellenálljon a 
nedvességnek. 

Hasznos tanácsok: Könnyű bedolgozni glettvas segítségével. 
Nem szabad használni fagyos körülmények között. 
+5 °C fok levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne  
használjuk az anyagot! 

 

Tárolási információ: Száraz helyen tartandó. 
Szavatossági idő: Gyártástól számított 9 hónap, bontatlan állapotban. 
Biztonsági előírások:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
R36/37/38 - Ingerlő a szemre, a légutakra és a bőrre. 
S2 - Gyermekek elől elzárandó 
S22 - Nem szabad a port belélegezni. 
S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe  
jutást 
S26 - Szembe jutás esetén azonnal ki kell öblíteni bő vízzel és 
fel kell keresni egy orvost. 
S38 - Elégtelen szellőztetés esetén megfelelő 
védőfelszerelést kell használni a légzés biztosítása  
érdekében. 
S37/39 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni és óvni kell a  
szemet/arcot. 

 

 
 
 
 
 
 
  


