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A Norgips All Purpose Ready Mix 
professzionális glettanyag a legmagasabb 
minőségű kész professzionális glettanyag, 
mely az építészetben ideálisan sima és 
egyenletes beltéri felületek kialakítását 
szolgálja. Dolomitliszt és vinil ragasztó 
keverékéből áll, a kész glettanyag 
felhasználási tulajdonságait segítő 
további összetevőkkel kiegészítve. Ennek 
köszönhetően a Norgips All Purpose Ready Mix 
glettanyag képlékeny állagú, mely garantálja 
a könnyű felvihetőséget és a tökéletes 
tapadást. A glettanyag kézzel vagy géppel 
egyaránt felvihető maximum 3 mm vastagságú 
rétegekben. A Norgips All Purpose Ready Mix 
kész glettanyag megfelel az EN 13963 Norma 
követelményeinek. 

Alkalmazás
A Norgips All Purpose Ready Mix kész glettanyag a következő 
helyeken használható:

• hézagerősítő papírszalag elhelyezése gipszkarton lapok 
találkozásánál,

• gipszkarton lapok hézagainak kitöltése – második és 
harmadik réteg (záróréteg),

• ásványi felületek (pl: cement, mész…)  vékonyrétegű 
bevonása:
- stabil gipsz, mész, ill. cement-mész felületek
- beton, gázbeton blokkok, gipszblokkok
- tiszta és stabil műgyantás vakolatok, lakkozott felületek 

(pl. lambéria), festett, ill  
üvegszálas tapétával bevont felületek

- gipszkarton lapok
• gipszkarton szerkezetek sarokkiképzése
• beltéri ásványi vakolat töredezéseinek és 

hiányosságainak kitöltése.
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Hőmérséklet és használati feltételek
A glettanyagot kizárólag épületbelsőkben használjuk. A 
glettelés ideje alatt a hőmérséklet nem mehet 13°C alá a 
heyiségben.

A felület előkészítése
A felületnek, melyre a glettanyagot fel akarjuk vinni, 
száraznak, stabilnak és pormentesítettnek kell lennie. A 
nagyobb réseket és egyenetlenségeket töltsük ki Norgips 
Standard gipsszel. A nagy nedvszívó képességgel rendelkező 
és nem stabil felszíneket először alapozzuk le mélyalapozó 
szerrel (pl. Knauf Tiefengrund). Gipszkarton lapok esetén 
azok glettelését mindennemű nedves munka befejezése után 
kezdhetjük el, amennyiben biztosak vagyunk benne, hogy 
70%-ot meghaladó relatív nedvességtartalom nem okozza a 
gipszkarton lapok relatív tágulását.

A glettanyag elkészítése
A Norgips kész glettanyag annak előzetes összekeverése után 
hasznáható. Amennyiben hígabb állagú glettelőanyagra van 
szükségünk (pl. géppel történő felvitel esetén), hígíthatjuk 250 ml 
víz hozzáadásával, és utána keverjük össze. Szükség esetén ezt a 
folymatot megismételhetjük.

Gipszkarton felületek glettelése
A pormentesített gipszkarton felületre vigyünk fel egy réteg 
glettelőanyagot kb. 8 cm szélességben (1. ábra), majd helyezzük 
rá a védőszalagot (2. ábra), és simítsuk le a felesleges anyagot. 
Miután megszáradt, vigyük fel a következő réteget kb. 15 cm 
szélességben (3. ábra), a felesleget pedig simítsuk le. Ennek 
megszáradása után vigyük fel az utolsó réteget kb. 20 cm 
szélességben (4. ábra), és ismét simítsuk le a felesleget. Ezen 
réteg teljes megszáradása után, a felviteltől számított négy 
napon belül csiszoljuk simára a felületet 160-240-es finomságú 
csiszolóvászonnal (5. ábra).

Ugyanezt a módszert kell alkalmazni belső sarkok glettelésénél.

Külső sarkok glettelésekor azokat biztosítani kell mechanikai 
sérülésektől úgy, hogy az előzőleg felvitt glettanyagra megfelelő 
élvédőt helyezünk (6. ábra). A felesleges anyagot simítsuk le. 
Miután megszáradt, vigyük fel a glettanyagot még egy rétegben 
(7. ábra), a felesleget simítsuk le. Ennek megszáradása után 
vigyük fel a 3. réteget, immár nagyobb szélességben (8. ábra), és 
simítsuk le a felesleget. Miután teljesen megszáradt, csiszoljuk 
le (9. ábra). 

A gipszkarton rögzítő csavarokat és csavarfej bemélyedéseket 
kétszer gletteljük le, és miután megszáradt, csiszoljuk le.

Teljes ásványi felületek vékony rétegű glettelése 
A glettanyagot 3 mm-nyi vastagságú rétegekben vigyük fel. A 
következő réteget mindig az előző megszáradása után vigyük 
fel. Az utolsó réteg teljes megszáradása után a felviteltől 
számított négy napon belül csiszoljuk simára 160-240-es 
csiszolóvászonnal.  A felület 6 nap után nyeri el végső tartósságát 
és keménységét.

Anyagszükséglet:
• védőszalag és élvédő sarokra ragasztása – 0,18-0,38 kg/m
• gipszkarton lapok hézagainak kitöltése (2-3 réteg)  

– 0,13 kg/m
•  felületek vékony rétegű glettelése (max. 3 mm)  

– 1,8 kg/mm/m�
• sűrűség – 1,6 kg/l

Csomagolás
28 ill. 5,4 kg-os műanyag vödrökben.

Tárolás
A glettanyag a gyártástól számított 12 hónapig őrzi meg 
felhasználhatóságát. A termék 0 és 35°C között tárolandó. 
Amennyiben a termék megfagy, azt teljesen meg kell olvasztani 
25°C-os hőmérsékleten, és alaposan el kell keverni.

Figyelmeztetés
A glettanyag kiszáradási ideje  
a helyiségben uralkodó hőmérséklettől  
és nedvességtartalomtól függ (általában  
12 óra).
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ELŐNYEI:
Használatra kész – kevesebb időt vesz igénybe az anyag 
előkészítése, a kész gyári termék garantálja a kiváló és állandó 
minőséget

Univerzális felhasználhatóság – egyetlen termék lehetővé teszi az 
összes munkafázis kivitelezését gipszkarton lapokkal történő munka 
esetén, valamint felületek kiegyenlítésénél

Egyszerű felvitel – kivételesen jó állaga és nagyfokú tapadása 
lehetővé teszi az anyag kényelmes és gyors felvitelét, ill. 
kenhetőségét

Könnyű csiszolhatóság – száradás után, a felviteltől számított 4 
napon belül könnyen csiszolható és pótolható

Keménység – a felviteltől számított 6. nap után eléri teljes 
ellenállóképességét és keménységét, és tartós felszínt képez

Ellenáll a repedéseknek – egyedülálló összetétele és kis mértékű 
összehúzódása a repedés kockázatát a minimálisra csökkentik

All Purpose Ready Mix

www.norgips.eu

További információ 
norgips.eu/all_purpose_ready_mix


