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SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior 
 
 
UTILIZARE 
Glet gata preparat fin pentru netezirea suprafeţelor pereţilor interiori şi plafoanelor. 
Este adecvat pentru chituirea suprafeţelor, precum tencuieli minerale, beton, plăci din gips, precum şi pentru chituirea 
suprafeţelor pereţilor interiori care sunt vopsite cu vopsele de dispersie. 
Poate fi aplicat până la o grosime de 2 mm. 
 
CARACTERISTICI 
 Material de netezire gata preparat 
 Adecvat pentru aplicare manuală 
 Uşurinţă de prelucrae şi şlefuire 
 Permeabilitate ridicată la vapori 

 
DATE TEHNICE 
TIPUL PRODUSULUI dispersie copolimerică din acetat de vinil, fileri şi aditivi speciali 
NUANŢE alb 
NUANŢARE / 
DENSITATE 1,5 – 1,6 kg/l 
DILUARE dacă este necesar, cu apă 
AMBALAJE DISPONIBILE 3,5 kg, 8 kg şi 25 kg 
TERMEN DE VALABILITATE Termenul de valabilitate al produsului sigilat şi depozitat corespunzător (la o 

temperatură cuprinsă între +5°C şi +35°C, în încăperi uscate) este până la data 
indicată pe ambalaj. PRODUSUL TREBUIE FERIT DE ÎNGHEŢ! 

 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
APLICARE mistrie din oţel inoxidabil 
CONDIŢII DE LUCRU aer, suprafaţă şi glet cu o temperatură de min. +5°C 
USCARE (T = +20ºC, umiditate relativă 
de 65%) 

stratul este uscat şi adecvat pentru şlefuire după 10 - 12 ore 

ACOPERIRE teoretică: 1,5 – 2 kg/m2 în 2 straturi 
Consum practic în funcţie de grosimea stratului şi de rugozitatea suprafeţei. 

CURĂŢAREA UNELTELOR imediat după utilizare, cu apă 
 
 
PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI 
Suprafaţa trebuie să nu prezinte urme de praf, particule neaderente şi alte impurităţi. Îndepărtaţi straturile vechi care se 
exfoliază. Umpleţi fisurile mai mari şi suprafaţa deteriorată cu materiale adecvate pe bază de minerale. În cazul reparaţiilor, 
impregnaţi cu SPEKTRA impregnant acrilic sau SPEKTRA impregnant de adâncime. Înainte de aplicarea gletului, 
suprafaţa trebuie să fie uscată şi compactă. 
Aplicaţi SPEKTRA SANITOL soluţie biocid pe suprafeţele pereţilor care sunt atacate de mucegai şi alge. După ce suprafeţele 
s-au uscat, îndepărtaţi mecanic mucegaiul. Adăugaţi la vopsea SPEKTRA adaos antimucegai, care va preveni, pe o perioadă 
mai lungă de timp, dezvoltarea microorganismelor, sau utilizaţi SPEKTRA vopsea pentru băi şi bucătării. 
Vopsiţi petele de nicotină, petele rămase de la scurgerile de apă, petele de gudron şi carioca... folosind SPEKTRA vopsea 
antinicotină, aceasta reprezentând deja stratul final. 
Curăţaţi suprafeţele "sănătoase" fără fisuri, care sunt vopsite uniform cu email, lucios sau semi-lucios sau cu vopsea de dispersie 
şi şlefuiţi-le cu hârtie abrazivă (Nr. 150). 
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SISTEME DE ACOPERIRE 
SUPRAFAŢĂ PREGĂTIREA 

SUPRAFEŢEI 
IMPREGNARE CHITUIRE STRAT FINAL 

Suprafaţă nouă 
nevopsită 
- tencuieli cu mortar de 
ciment 
- plăci din gipscarton 
 
- beton şi alte substraturi 
neporoase 

  
1x SPEKTRA 
impregnant acrilic 
 
1x SPEKTRA 
impregnant de 
adâncime 

  
 
 
 
 
 
SPEKTRA vopsea 
pentru pereţi interiori 
– la alegere 

Vopsită cu vopsele de 
dispersie 
- mai multe straturi 
permeabile, nelavabile 
 
- straturi lavabile 
uniforme şi lucioase 

 
curăţarea, îndepărtarea 
particulelor neaderente, 
repararea zonelor 
deteriorate 
 
curăţare, şlefuire 

 
 
1x SPEKTRA 
impregnant acrilic 

 
 
2x SPEKTRA glet gata 
preparat fin pentru 
interior (dacă este 
necesar) 

 
 
OBSERVAŢII 
 Recomandăm gletuirea completă a pereţilor cu SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior, în special înainte de 

aplicarea straturilor decorative (SPEKTRA DOMFLOK) şi a vopselelor de dispersie extrem de lavabile (SPEKTRA 
vopsea latex (semi-mată)…). 

 Timpul de uscare creşte la temperaturi joase şi la o umiditate mai ridicată a aerului şi depinde, de asemenea, de 
grosimea stratului de SPEKTRA glet gata preparat fin pentru interior. 

 


