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Rigips Kültéri fehér glett 

 

TERMÉKADATLAP 
RIGIPS KÜLTÉRI FEHÉR GLETT 

  
Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű (GP) fehér glett, külső-belső 
felületekre, kézi felhordásra. Portermék.  
 
Tűzvédelmi osztály: 
A1 
 
Termékcsoport: 
Általános felhasználású kültéri/beltéri vakolóhabarcs. 
 

 
Műszaki adatok 

Terméktulajdonságok 
Glettelt simaságú felület készítéséhez simított alapvakolaton. Sima, 
egyenletes, repedésmentes felületet képez, zsugorodásmentesen 
szárad, jól tapad. 

Kiszerelés Zsákban: 5 kg és 25 kg 

Bekeverési arány kb. 25 kg/ 7,5 l víz   

Anyagszükséglet Kb. 1,4 kg /m2/mm (a felület minőségétől függően a kiadósság 
változhat) 

Bedolgozhatósági idő 60 perc 
Javasolt felhordási vastagság  3 mm 
Nyomószilárdság CS IV 

Tapadószilárdság / töréskép ≥ 0,3 N/mm2 /A 

Páraáteresztés μ≤17 
Alapfelület, melyen a termék 
alkalmazható 

Simított alapvakolat, kültérben. 

Alapfelület előkészítése 

Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, mozgás- 
és zsugorodásmentes, valamint szennyeződésmentes. A glettelendő 
alapfelületet vizsgáljuk át, szükség estén tisztítsuk meg, a laza 
rétegeket távolítsuk el. 

Bekeverés 

A glettanyagot tiszta vízzel intenzíven kenhető sűrűségűre keverjük. 
Mindig az előre kimért mennyiségű vízhez kell a port adagolni. Kisebb 
mennyiséget (1-2 kg) kézzel, nagyobb mennyiséget keverőgéppel 
javasoljuk csomómentesre keverni. 

Felhasználás 

A bekevert anyagot rozsdamentes glettvassal hordjuk fel, és azonnal 
gletteljük be. A fehér glettet egy rétegben maximum 3 mm-es 
rétegvastagságban hordhatjuk fel. Nagyobb felületi mélyedéseket, 
repedéseket több rétegben történő gletteléssel tüntethetünk el. A 
többrétegű glettelésnél a korábban felvitt glettréteg kiszáradását 
biztosítani kell az átglettelés előtt. Egy felületi síkot lehetőleg 
teljes egészben gletteljünk át a rákerülő felületképző réteg 
foltosodásának elkerülése érdekében. A megszilárdult glettréteg 
szükség esetén csiszolással, ill. újbóli gletteléssel javítható. 

Bedolgozási feltételek 

A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a 
fogadófelületnek egyaránt legalább +5˚C hőmérsékletűnek kell 
lennie. 
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Rigips Kültéri fehér glett 

Hasznos tanácsok 
A felhasználás során rozsdamentes szerszámokat (glettvas, spatulya) 
ill. szivacsos simító, csiszoló szerszámokat használjunk. 

Tárolási információ 
Nedvességtől védett helyen, +2˚C és +30˚C között tároljuk. Fagyástól 
óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni. 

Szavatossági idő Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap. 
 


