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• Recomandat ºi pentru medii umede

• Aplicabil mecanizat

• Pentru interior ºi exterior

• Rezistenþã ridicatã

Pulbere de culoare albã pe bazã de ciment alb, adaosuri minerale, bogat în aditivi ºi rãºini 
sintetice, de calitate profesionalã. Are rezistenþã ºi aderenþã bunã la suport. 
Recomandat ºi pentru medii umede.

Fiºã Tehnicã

Domenii de utilizare

Pregãtirea suprafeþei suport

Mod de lucru

Se utilizeazã în locuinþe ºi clãdiri publice pentru egalizarea ºi finisarea suprafeþelor de beton, 
tencuieli ciment, tencuieli var-ciment. Se aplicã înainte de zugrãvire sau vopsire. Se recomandã 
pentru suprafeþe exterioare ºi interioare. 

Suprafaþa suport trebuie sã fie curatã, nedeformabilã, uscatã, fixã ºi lipsitã de substanþe 
antiaderente (grãsimi, bitum, praf, etc.).  Se vor îndepãrta în prealabil straturile cu rezistenþã 
mecanicã slabã.
Betoanele trebuie sã aibã vârsta de maturizare, iar tencuielile absorbþie medie. Pentru reducerea 
sau uniformizarea absorbþiei de apã a suportului se va aplica un strat de grund  weber GR100.

Se toarnã conþinutul unui sac în cca. 6,5 litri de apã curatã, rece ºi se amestecã cu ajutorul unui 
mixer electric pânã se obþine un amestec omogen, fãrã aglomerãri. Dupã un repaus de cca. 5 
minute, se reamestecã. Materialul astfel obþinut se aplicã manual cu o gletierã de inox curatã sau 
mecanizat în grosime de maxim 5 mm pe strat. Urmãtorul strat se va aplica dupã uscarea celui 
precedent. Timpul de uscare al unui strat în grosime de 5 mm este de cca. 24 de ore,  acesta poate 
varia in functie de umiditatea ºi temperatura mediului. Straturile aplicate se pot finisa prin lisare 
cu fierul de glet înainte ca materialul sã facã prizã. Suprafaþa uscatã poate fi ºlefuitã cu hârtie 
abrazivã foarte finã. Praful rezultat se va curãþa de pe suprafaþa suport cu o perie (bidinea, 
pensulã) moale. Pentru obþinerea surafeþelor deosebit de fine ºi super albe (la interior), se 
recomandã aplicarea unui strat fin de glet  weber N19.
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Gleturi - glet de egalizareweber N15



Recomandãri

Depozitarea

În mediu uscat pe paleþi de lemn

0
Lucrãrile vor fi executate pe suport uscat, la o temperaturã a aerului ºi a suportului de la +5 C pânã 

0la +30 C. În timpul aplicãrii ºi pânã la uscarea completã a gletului, suprafeþele trebuie protejate 
împotriva acþiunii directe a razelor solare ºi a ploii.

Termen de valabilitate

12 luni de la data fabricaþiei.

Ambalare

În saci de hârtie de 20 kg. Paleti de 1080 kg (54 saci).

Consum

2015 Pag 2/2

Saint-Gobain Construction Products România SRL Weber Business Unit
Sediul Social: România, Bucureºti, Sector 2, Clãdirea Floreasca Park, ªoseaua Pipera nr. 43, Corpul A, etajul 3, birourile 25-41, J40/16947/1994; CUI: RO6194577

Cod IBAN: RO46BRDE130SV66904831300 BRD Agenþia Turda; Capital Social: 15.737.778 lei; Tel/Fax: 0264 312 044; e-mail: office@weber.ro; www.weber.ro

Fiºã Tehnicã

2  
cca. 1,2 kg / m pentru un strat de 1 mm grosime  

Gleturi - glet de egalizareweber N15

Date tehnice

Conformitate

oAceste date sunt valabile pentru o temperaturã de 20 C ºi o umiditate relativã a aerului de 65%. În alte condiþii de temperaturã ºi 
umiditate aceste valori pot varia, iar întãrirea produsului poate fi mai lentã sau acceleratã.

Aderenþa la suport

Rezistenþa la încovoiere

Rezistenþa la compresiune

Coeficient de absorbþie al apei datoritã acþiunii capilare

Conductivitatea termicã în stare uscatã la 10°C (l ) 10, uscat

Timpl de punere în operã

Densitate aparentã praf

Granulaþie maximã

Rezistenþa la foc

2    0,4 N/mm  
2    2 N/mm   

Clasa CS IV

Clasa W1

0,49 W/mK

cca. 90 min
3    1000 kg/m      

0,2 mm    

Clasa A1

Standard de produs SR EN 998-1

Recomandãrile tehnice, verbale ºi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienþei noastre, 
corespund stadiului actual de cunoaºtere în teorie ºi practicã. Ele sunt orientative ºi nu implicã obligaþii suplimentare contractului de 
vânzare-cumparare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligaþia de a verifica dacã produsul este potrivit cerinþelor de aplicare ºi 
exploatare în care urmeazã a fi folosit.
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