
 

 

MOMENT GlET
Pentru egalizarea şi netezirea pereţilor  
şi plafoanelor

PENTru dENivElări dE PâNă la 10 MM
CaraCTEriSTiCi
�� glet pe bază de ipsos, pentru interior
�� rezistență mare la fisurare

dOMENii dE uTilizarE
�� acoperirea suprafețelor tencuite în mod tradițional și a 

suprafețelor betoanelor
�� permite egalizarea suprafețelor prin încărcări de până la 10 mm 

într-un singur strat. Suprafața gletuită cu Moment Glet va deveni 
perfect netedă și de un alb mat
�� lipirea plăcilor de gips-carton, a pâslei, a elementelor 

decorative din ipsos sau a materialelor spongioase
�� gletul poate fi vopsit după uscare cu vopseluri de dispersie sau pe bază de solvenți organici
�� interiorul clădirilor în locuri uscate, fără umiditate permanentă

aMbalarE
�� saci din hârtie 20 kg

PrEGăTirEa SuPrafEţEi dE bază
Moment Glet poate fi utilizat pe suprafețe uscate, dense, rugoase 
și curate, lipsite de substanțe anti-aderente (grăsimi, bitumuri, 
praf). Se aplică pe beton, tencuială tradițională, vopseluri de 
dispersie (rezistente), plăci de gips-carton. Straturile superficiale,  
nerezistente, vor fi înlăturate. Zugrăvelile pe bază de cleiuri sau 
var vor fi obligatoriu înlăturate în totalitate, vor fi răzuite după o 
udare prealabilă și apoi spălate cu apă. Suprafețele din beton și  
tencuiala tradițională  pot fi reparate cu Moment Mortar Universal. 
Suprafețele lucioase pe care au fost aplicate vopseluri de ulei 
vor fi asperizate cu glasspapier și apoi desprăfuite. Suprafețele 
absorbante (ipsos, BCA, silicați sau de proveniență lemnoasă) vor 
fi grunduite. 

MOd dE aPliCarE

Moment Glet se va introduce în cantitatea măsurată de apă rece și 
curată și se va amesteca cu ajutorul unui rotator cu paleți până la 
obținerea unei mase uniforme, fără aglomerări. Dupa 3 - 5 minute 
se va amesteca din nou. Nu se vor folosi recipiente și ustensile 
ruginite, murdare sau cu urme de alte substanțe (vopsea, glet 
întărit, diluanți etc.). Astfel preparat, gletul Moment se va aplica 
în strat uniform pe suport, cu ajutorul fierului de glet. Straturile 
aplicate pe perete se pot finisa prin lisare cu fierul de glet cu puțin 
timp înainte ca materialul să facă priză. După uscare, suprafața 
poate fi șlefuită cu glasspapier. Praful care se va așeza pe suprafață 
va fi măturat cu o măturică moale. Se va executa chituirea finală a 
eventualelor neregularități cu Moment Glet și apoi șlefuirea zonelor 
chituite. Pentru realizarea unui finisaj final de mare finețe se poate 
aplica un ultim strat de glet de finisaj pentru obținerea de suprafețe 
de un alb imaculat. Atât instrumentele, cât și locurile care au fost 
murdărite cu acest glet se vor spăla cu apă, iar resturile întărite 
vor fi înlăturate mecanic. Masa pregătită trebuie utilizată într-un 
interval de aprox. 40 - 60 minute de la preparare. 

daTE TEhNiCE
Compoziție:  amestec de ipsos cu compuși 

minerali și aditivi 
Densitate: 1,1 kg / dm³
Proporția amestecului: 0,35 l apă / 1 kg praf
Timp de punere în operă: 40 - 60 minute 
Temperatură de punere în operă: de la +5°C până la +30°C
Consum orientativ: aprox. 1,2 kg/mª/mm
Aderență la suport: min. 0,5 N/mm²
Rezistență la încovoiere  
după 28 zile:  min. 1,6 N/mm²
Rezistență la compresiune  
după 28 zile:  min. 2,5 N/mm²
Timp de uscare: aprox. 1 zi/ strat de 5 mm²

TErMEN dE valabiliTaTE și dEPOziTarE

12 luni de la data de fabricație inscripționată pe ambalaj, în 
condiții normale de temperatură şi umiditate ale aerului (25°C şi 
50% UR). A se păstra în ambalajul original, nedeteriorat.

rECOMaNdări PENTru EvaCuarEa 
dEşEurilOr
Numai ambalajele complet golite pot fi reciclate. Evacuați 
reziduurile de produs întărit ca deșeuri industriale similare 
deșeurilor menajere sau într-un recipient de colectare a 
deșeurilor comerciale/din construcții. Evacuați reziduurile de 
produs neîntărit ca deșeuri periculoase. Codul pentru deșeul de 
produs neaplicat este 010410 și pentru deșeul de produs aplicat 
este 170101.




