
 

 

 

PREMIUM GLET 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

 

Typ výrobku Disperzná vyrovnávacia hmota pre jemné vyrovnávanie nerovností alebo trhlín na 
stenových povrchoch. 

Popis Používa sa pre rôzne podklady ako  jemné minerálne a vlákno-cementové 
omietky, sadrokartón, drevotrieskové dosky, betón (minimálne 1 mesiac starý) 
a sádrové stierky. 

Riedenie Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať. 

Vzhľad Hladký, matný 

Obsah pevných látok 62 ± 2% 

Výdatnosť 4-5 m2 / kg, v závislosti od drsnosti podkladu 

Hustota 1,55 ± 0,05 kg/L 

Obsah VOC VOC kategória a limitné hodnoty:  

(A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 30g / L 

Použitie Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, bez fľakov a mastnoty. Odporúča sa, aby 
všetky substráty vopred impregnované SIMPRA impregnáciou, zriedenou v 
pomere 1: 1 s vodou. Premium Glet je možné aplikovať po 6 hodinách po 
impregnácii substrátu za normálnych podmienok teploty a relatívnej vlhkosti (T = 
20 ° C, relatívna vlhkosť = 65%). Premium Glet sa aplikuje v dvoch vrstvách ručne 
alebo strojom. Druhú vrstvu je možné aplikovať až po zaschnutí prvej. Hrúbka 
každej vrstvy by mala byť 1-2 mm a celková hrúbka dvoch vrstiev povlaku asi 3 
mm. 

Ručná aplikácia: pred použitím je výrobok dôležité premiešať. Potom sa nanáša 
nerezovým hladidlom. Po zaschnutí prvej vrstvy je možné naniesť druhú. Po 
úplnom vyschnutí je možné povrch brúsiť jemným brúsnym papierom ( strojné 
alebo ručné brúsenie papierom č.220). Nakoniec povrch zbavte prachu. 

Aplikácia strojom: Pokiaľ  je to nutné, narieďte pred použitím stroja  až s 3 % vody 
a dobre premiešajte. Tmel nanášajte rovnomerne na celý povrch a okamžite 
vyhlaďte nerezovým hladidlom. Aplikujte v dvoch vrstvách.  

Počas aplikácie by sa teplota vzduchu a povrchu nemala pohybovať  pod +5°C 
alebo nad 35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť  80 %. 

Disperzné nátery je možné aplikovať až po úplnom vyschnutí. 

Skladovanie Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného 
žiarenia, pri teplote 5 – 25oC 

Interval medzi nátermi 6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%). 



 

 

 

PREMIUM GLET 

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre 

dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST. 

Doba použitia Min. 1,5 roka od dátumu výroby 

Poznámka Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného 
prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť! 

 


