
DURAZIV FP 27
GLET DE CIMENT ALB PENTRU EXTERIOR

Indicaþii

Pentru nivelarea tencuielilor tradiþionale ºi a betoanelor
Flexibilitate ºi aderenþã sporite, prin conþinutul de cauciuc ºi fibre sintetice
Rezistent la factorii atmosferici (ploaie, îngheþ, soare) datoritã aditivãrii cu silicon
Strat final peste sistemul de termoizolaþie, înainte de aplicarea vopselelor de exterior
Nu permite infiltrarea apei, dar permite peretelui sã respire
Recomandat ºi pentru aplicarea în bãi, saune sau în alte spaþii cu umiditate crescutã

Domeniu de aplicare

Aplicare la exterior, în strat de maxim 3 mm, pentru nivelarea urmãtoarelor suprafeþe:
     suprafeþe de beton
     tencuieli din mortar tradiþional de var-ciment 
     sisteme de termoizolaþie ce urmeazã a fi ulterior acoperite cu vopsele de exterior
     plãci de fibro-ciment
Datoritã conþinutului de silicon, gletul are absorbþie redusã de apã ºi este recomandat pentru suprafeþe exterioa-
re, înaintea aplicãrii vopselelor de exterior în dispersie apoasã (structurate), a vopselelor cu solvent sau a tencu-
ielilor decorative, precum ºi pe suprafeþe interioare în spaþii în care este nevoie de o rezistenþã sporitã la umezea-
lã (bãi, saune, bucãtãrii).

Pregãtirea suportului

Preparare ºi aplicare

Ambalare: saci de 20 kg

Depozitare: în spaþii acoperite, fãrã expunere la ploaie sau soare

Conþinutul unui sac se presarã în cca. 7 litri apã curatã, la temperatura obiºnuitã.
Se amestecã folosind un mixer electric (bormaºinã prevãzutã cu amestecãtor). 
Se reamestecã dupã 5-10 minute ºi se ajusteazã consistenþa prin adãugare de apã sau praf.
Materialul obþinut se întinde pe perete folosind o gletierã de inox curatã; stratul obþinut trebuie sã aibã o grosime 
de max. 3 mm.
Dupã uscare, urmele gletierei se pot ºlefui cu hârtie abrazivã (glaspapir) de fineþe mare. 
Se poate trece la operaþia de vopsire dupã cca. 24 ore de la aplicare.

Perfect impermeabil

Suportul trebuie sã fie solid ºi lipsit de substanþe antiaderente (praf, 
uleiuri, bitum). 
Denivelãrile mai mari de 5 mm, fisurile sau gãurile se reparã folosind 
mortarul de reparaþii DURAZIV PM 47. 
La majoritatea suprafeþelor este necesarã amorsarea prealabilã a 
suportului cu amorsã penetrantã. 
Aplicarea gletului pe plãci din lemn aglomerat (OSB) se va face peste 
un prim strat de mortar hidroizolant DURAZIV PM 45, ce a fost 
aplicat cu pensula cu cel puþin 48 ore înainte.
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2Consum orientativ: cca. 0,   1,5 kg/m , în funcþie de denivelãrile suportului7 –
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