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 Timp de găleată extins 
 Permeabil la vaporii de apă 
 Culoare albă  
 Lucrabilitate excelentă 

 
1. Descrierea produsului 
Cesal Premium Basic Glet este un glet de egalizare şi umplere a 
denivelarilor de la 2 la 10 mm. Se  utilizează pentru finisarea 
suprafeţelor interioare fără umezeală excesivă din: beton, tencuieli 
uscate pe bază de ciment, ciment-var sau execuţia reparaţiilor 
suprafeţelor gletuite.  
 
2. Compoziţie 
Ipsos, adaosuri minerale, aditivi modificatori si fibre celulozice 
 
TEMPERATURA DE LUCRU: între +5°C si +30°C. 

 
3. Pregătirea suprafeţei suport 
Suprafaţa suport trebuie să fie curată, aderentă şi portantă, maturată, lipsită de grăsimi, pulberi, 
reziduuri sfărâmicioase. Suprafaţa ce urmează a se gletui poate avea denivelări de până la 10 mm.  
În timpul verii se recomandă umezirea prealabilă a suportului care se gletuieşte. 
Suprafeţele foarte absorbante şi plăcile de gipscarton se amorsează cu Ana Amorsă Universală. 
 
4. Preparare 
Conţinutul unui sac de 20 kg se introduce în 11 – 12 litri apă curată şi se amestecă energic, cu un 
amestecător adecvat. Se continuă operaţia pâna la obţinerea unui amestec cremos, omogen, uşor 
prelucrabil. Pasta obtinută se lasă în repaos 5 minute şi se amestecă din nou energic. Timp de lucru: 
minim  60 minute pentru pasta preparată. 
 
5. Aplicare 
Gletul astfel obtinut se întinde pe suport în strat uniform cu o gletieră din inox. Suprafaţa se 
netezeşte înainte de întărirea produsului. După uscare se poate finisa prin şlefuire cu hârtie abrazivă 
fină pentru obţinerea unei suprafeţe plane cu aspect perfect neted. 
 
6. Consum specific 

0,5 – 1,0 kg/m2 / 1mm grosime. 
 
DEPOZITARE: în încăperi uscate, pe paleţi de lemn. 
TRANSPORT: în masini închise. 
DATA FABRICAŢIEI: vezi lateral. 
 
7. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, în conditiile ambalajului închis si depozitării în 
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spaţii uscate. 
 
Inceput de priză:                          > 20 de minute 

Rezistenţa la încovoiere:              ≥1,0 N/ mm2 

Rezistenţa la compresiune:          ≥2,0 N/ mm2 

Aderenţa la suport:                      ≥0,5 N/ mm2 

Reacţia la foc SR EN 13501-1    A1  
 


