
 

 

Ÿ                             FT CP 026 

CESAL PREMIUM 
TOP GLET IPSOS 

Glet de finisaj pentru interior 
 
 

 ŸOpen – time extins 

 ŸSuprafeţe foarte netede 

 ŸPermeabil la vaporii de apă 

 ŸCuloare albă 

    Lucrabilitate excelentă 
 
 
UTILIZARE: Pentru finisarea suprafeţelor interioare fără umezeală excesivă din: beton, tencuieli 
uscate pe bază de ciment, ciment-var, plăci de ipsos. Se utilizează pentru obţinerea suprafeţelor 
foarte fine şi netede înainte de tapetare sau de zugrăvirea cu vopsele lavabile. 
 
DESCRIERE: Produs pe bază de ipsos,var, fileri de calcar, aditivi modificatori pentru reglarea 
proprietăților de aplicare și de priză.  
 
CARACTERISTICI TEHNICE 
Produsul îndeplineşte cerinţele standardului SR EN 13279-1:2009, clasificat ca Tencuială de ipsos 
pentru acoperiri subţiri, produs de finisare tip C6/ 20-2 
 

 
Caracteristici esenţiale 

 
Standard de încercări 

 
Performanţe 

Reacţia la foc SR EN 13501-1 A1 

Granulaţia maximă  SR EN 13279-2:2005  ≤ 0,5 mm 

Început de priză, minute SR EN 13279-2:2005         > 20 

Rezistenţa la compresiune SR EN 13279-2:2005 ≥ 2,0 N/mm
2
 

Rezistenţa la încovoiere Ri SR EN 13279-2:2005 ≥ 1,0 N/mm
2
 

Aderenta  SR EN 13279-2:2005  ≥ 0,1 N/mm
2
 

Conţinutul de CaSO4 SR EN 13279-2:2005 > 50% 

Emisie de Substanţe periculoase  vezi Fişa cu Date de Securitate 

 
 
TEMPERATURA DE LUCRU: între +5°C si +30°C. 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI SUPORT: Suprafaţa suport trebuie să fie curată, aderenţa şi portantă, 
maturată, lipsită de grăsimi, prafi, reziduuri sfarâmicioase. Suprafaţa ce urmează a se gletui nu trebuie 
sa aibă denivelări mai mari de 2 mm. Se vor aplica straturi succesive în grosime maximă de 0,5 - 2 
mm. 
In timpul verii se recomandă umezirea prealabilă a suportului care se gletuieşte. 
 
PREPARARE: Continutul unui sac de 20 kg se introduce în 8 – 10 litri apă curată şi se amestecă 
energic, cu un amestecător adecvat. Se continuă operaţia până la obţinerea unui amestec cremos, 
omogen, uşor prelucrabil. Pasta obtinută se lasă în repaos 5-10 minute şi se amestecă din nou 
energic. Timp de lucru minim  50 minute pentru pasta preparată. 
 
APLICARE: Gletul astfel obţinut se întinde pe suport în straturi subtiri cu o gletieră din inox. Daca 
suportul solicită o încarcare mai mare, se recomandă aplicarea mai multor straturi, următorul strat se 
va aplica după întărirea celui precedent. 



 

 

Ultimul strat, după maturare (24 de ore) se umezeşte şi se slefuieşte uşor cu hîrtie abrazivă fină, 
pentru obţinerea unei suprafeţe plane cu aspect perfect neted.  
La temperaturi sub 20 

o
C timpul de întărire se prelungeşte. 

 
CONSUM SPECIFIC: 0,5– 1,0 kg/m

2
 / 1mm grosime. 

DEPOZITARE: în încăperi uscate, aerisite, pe paleţi de lemn. 
TRANSPORT: în maşini închise. 
DATA FABRICAŢIEI: vezi lateral. 
TERMEN DE VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei, în condiţiile ambalajului închis şi 
depozitării în spaţii uscate. 

 
 
 


