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GLETOLIN ®

Technický list
GL 0272/14

HMOTA NA VYROVNÁVANIE POVRCHOV STIEN V INTERIÉROCH

VLASTNOSTI A UČEL:
GLETOLIN je prášková hmota na jemné vyrovnávanie vnútorných stenových a 
stropných povrchov. Určená predovšetkým na strojové použitie. Možno ju použiť 
tam, kde sú menšie poškodenia a trhliny. Dobre priľne k všetkým typom 
minerálnych podkladov, vápenným, cementovým ako aj betónovým povrchom, 
sadrokartónovým doskám. Môže byť aplikovaná aj na povrchy, ktoré boli farbené 
ale pritom aby farba nebola vodorozpustná a aby ten povrch bol nosný. Vyhladené 
povrchy, ktoré sú úplne suché, možno farbiť všetkými druhmi disperzívnych 
farieb..

PRÍPRAVA POVRCHU:
Podklad musí byť: čistý, tvrdý a bez slabo viazaných čiastočiek prachu a iných 
nečistôt. Novoomietnuté povrchy sušiť minimálne 3 – 4 týždne. Betónové povrhy a 
potery sušíme minimálne štyri týždne. To platí pre podmienky (t = 22°C, relatívna 
vlhkosť vzduchu = 65 %).  Zo starých povrchov odstrániť všetky vrstvy starých 
farieb, smaltov, lakov, lepidiel, ak sú sú zamorené plesňami a riasami, potrebné je 
dezinfikovať ich, očistiť a umyť.
Pred nanesením GLETOLINU, povrchy impregnovať niektorým z MAXIKRIL 
podkladov v závislosti od ich stavu a v súlade s pokynmi výrobcu.

Primer Spotreba  (g/m2) Sušenie (h)
MAXIKRIL 
hydrosol

40-50 6

MAXIKRIL 
koncentrát

20-30 6

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál skúšaný podľa EN noriem EN 1015-1:2007, EN 1015-6:2007, EN 1015-7:2001, EN 1015-
9:2007, EN 1015-10:2007, EN 1015-11:2007, EN 1015-12:2003,   EN 1015-18:2003, EN 1745:2003.

EN 998-1:2010
EN 1015-6:2007 Objemová hmotnosť čerstvej vzorky

(kg/m3)
1447

EN 1015-9:2007 Určenie doby spracovateľnosti (min.) 480
EN 1745:2012 
A.12

Paropriepusnosť (μ) 5/20 <20

EN 1015-12:2003 Stanovenie pevnosti priľnutia (N/mm2) 1.5
EN 1015-18:2003 Stanovenie kapilárnej absorpcie vody

<0.20  kg/m2min0.5
0.21 W 1

<0.40
EN 1745:2003 Tepelná vodivosť  (ƛ) 0,41
EN 1015-11:2003 Pevnosť v ťahu (N/mm2) 1.7
EN 1015-11:2003 Pevnosť v tlaku (N/mm2) 2.5 CS II

1.5-6
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PRÍPRAVA A SPÔSOB PRÁCE:  
GLETOLIN naliať do nádoby s vodou a miešať mixérom, kým sa nezíska homogénna 
hmota bez hrudiek. Hmotu nechať odstáť 15 minút a miešať znovu. Takto 
pripravená hmota je pripravená na použitie. Na 25 kg vrece GLETOLINU sa pridá 
10 litrov vody. Pripravený materiál spotrebiť do 24 hodín.
GLETOLIN nanášame ručne hladidlom z nerezovej ocele, nanášanie vykonávať v dvoch 
vrstvách, na predtým vysušenú vrstvu. Celkový náter oboch vrstiev nemá presahovať 3 mm.
Po vysušení, povrchy brúsiť brúsnym papierom, ručne alebo strojom.

PRACOVNÁ TEPLOTA: 
Optimálna pracovná teplota +5° C až +30° C. Relatívna vlhkosť vzduchu max. 80 
%. 

SPOTREBA: 

GLETOLIN 0.8 - 1.5 kg

Spotreba sa pohybuje v závislosti od povrchu na ktorý sa nanáša.

ČISTENIE NÁČINIA A AKO POSTUPOVAŤ S ODPADOM:
Po použití, náčinie ihneď umyť vodou. Nepoužitú práškovú hmotu chrániť v 
uzavretom balení a neskôr použiť. Vytvrdnutý materiál odkladáme na skládku 
stavebnej sutiny (klasifikačné číslo 17 09 04) alebo komunálneho odpadu 
(klasifikačné číslo 08 01 12).

DOBA POUŽITEĽNOSTI:  
12 mesiacov v originálnom, dobre uzavretom a nepoškodenom obale. Skladovať v 
suchu.

BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI:
V práci dodržiavať pokyny výrobcu a bezpečnostné predpisy pri práci. Ochrana 
dýchacích ciest maskou, ochrana očí ochrannými okuliarami pri brúsení.

BALENIE: 
5 a 25 kg.

KONTROLA KVALITY:
Vlastnosti výrobku sú definované v súlade s platnými normami, rovnako ako aj internými 
normami kvality. MAXIMA, existenciou a uplatňovaním noriem sledovania a kontroly kvality 
ISO 9001, zabezpečuje deklarovanú výkonnosť výrobku. Skúšanie a sledovanie kvality sa 
vykonávajú vo vývojovom centre MAXIMA na dennej báze a periodicky v autorizovaných 
inštitútoch a laboratóriách.
ATEST: IMS Belehrad 1028/2003, NIISM 10/03.01.2014

OZNAČENIE: 

GLETOLIN®  nesie označenie CE na balení, v súlade s normou EN 998-1 
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