
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 

 
 

	  
	  
Rimano Glet 
 
 
Pezentarea produsului 
 

• Rimano Glet este o pulbere de ipsos de culoare albă în amestec cu diferiţi aditivi. Prin 
amestecarea cu apa, se formează o pastă omogenă cu priză îndelungată (timp de lucru 
îndelungat) şi lucrabilitate superioară.  

• Rimano Glet  este ambalat în saci de 20 kg 
• Produsul este livrat la palet, conţinând 54 saci / palet. 

  
Utilizare 
 

• Rimano Glet este destinat finisajelor interioare cu aplicare în strat subţire,  într-una sau mai 
multe mâini, pe tencuieli pe bază de ciment nisip sau ipsos,  rezultând o suprafaţă albă,  
perfect netedă şi cu aspect mătăsos şi uniform absorbantă.   

• Rimano Glet este recomandat şi în lucrările de renovări şi reparaţii ale finisajelor interioare 
(inclusiv umpleri de găuri). 

 
Certificare 
 

• Produsul este realizat în conformitate cu prevederile standardului SR EN 13279. 
• Conformitatea produsului este evaluată prin controlul pe linia de producţie, cât şi prin teste 

specifice de laborator 
• Sistemul de management al calitătii este certificat şi evaluat periodic de către organismul 

de certificare SGS România, având ca referinţă standardul SR EN ISO 9001:2008. 
 

Avantaje 
 
• Foarte uşor de prelucrat şi aplicat, omogenizare rapidă, nu prezintă întoarceri în momentul 

aplicării. 
• Se aplică atât la prima cât şi la adoua mână cu foarte bune rezultate 
• Aderenţa superioară la stratul suport 
• Suprafaţa rezultată este albă, fără fisuri, perfect netedă, cu aspect mătăsos şi absorbţie 

uniformă 
• Aplicat corect, nu mai necesită  şlefuire 
• Strat suport impecabil pentru vopsire 
• Este un produs ecologic şi lipsit de toxicitate 

  
Caracteristici tehnice 
 

• Granulometria :  0-150 µm 
• Timp de lucru :  aprox. 70 min 
• Timp de priza :   70-90 min 
• Necesar apa pentru amestec :3,5- 4 l apă  / 5 kg pulbere 



     
 

 

• Consum specific: approx. 0,9 kg / mp / mm 
• Reacţia la foc:  A1 
 

Depozitare şi termen de valabilitate 
 

• Produsul se va păstra pe paleti de lemn, în ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii. In 
cazul utilizării parţiale, sacul se va închide cu grijă, în vederea utilizării ulterioare. 

• Produsul are un termen de valabilitate de 9 luni de la data fabricaţiei şi expiră la data 
inscripţionată pe sac. 

 
Recomandări 
 

• In procesul de preparare, se vor utiliza unelte şi vase curate. Ipsosul sau impurităţile de pe 
scule scurtează timpul de priză al ipsosului proaspăt preparat. 

• Apa pentru preparare va fi curată. 
• Uneltele se vor curăţa cu apă pe parcusul lucrării. 
• Produsul nu va fi aplicat pe suprafeţe înghetate sau care pot fi supuse îngheţului. 
• In cazul în care lucrarea are loc în condiţii foarte uscate, sau de căldură excesivă, vânt 

curent etc., pe parcursul punerii în operă şi al uscării ulterioare, se va evita pierderea 
rapidă de apă. Camerele unde are loc lucrarea sau suprafeţele proaspăt lucrate vor fi 
protejate corespunzător. 

 
Măsuri de protecţie a muncii 
 

• Se va evita contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiţi cu multă apă  şi contactaţi medicul) 
• Se va evita contactul prelungit cu pielea 
• Se vor evita ingestia şi inhalarea (se recomandă reducerea formării prafului la locul de 

muncă) 
• Se va lucra cu echipament de protecţie adecvat, ochelari şi mască de praf. 

 
Unelte 
 

• Se vor utiliza unelte din oţel-inox curate: fierul de glet şi şpaclul 
• Curăţirea uneltelor se face cu apă imediat după folosire. 

 
Condiţii de lucru 
 

• Temperatura de lucru: între +5 0C  si +35 0C 
• Umiditatea relativă: max. 85% 
 

Pregătira suprafeţelor de aplicare 
 
• Suprafaţa  de  aplicare trebuie  sa  fie uscată, fără praf, curată, şi să nu prezinte pete de ulei. 
 
Mod de preparare 
 
• Utilizând un vas curat, se presară  aprox. 5 kg de Rimano Glet  in 3,5-4 l de apă curată  

(niciodată  invers ! ) după care se amestecă manual sau cu mixerul pentru omogenizare 
• Amestecarea excesivă  cu mixerul poate modifica  timpul de priză 
• Se va evita adăugarea  de pudră în pasta preparată  
• Pasta se poate subţia cu apă 



     
 

 

 
Mod de lucru 
 
• Timpul de lucru  este de aprox. 70 min. 
• Se întinde cu fierul de glet 
 
Aplicarea pe stratul suport 
 
•  Aplicarea se face manual cu fierul de glet din oţel inoxidabil, într-un strat sau în straturi 

succesive, până la obţinerea unor suprafeţe netede şi plane de culoare albă. 
• Suprafaţa astfel rezultată se poate netezi cu fierul de glet nemainecesitând şlefuire, umezindu-

se uşor cu pensula după intrarea produsului în priză. 
• In vederea aplicării finisajului final se va aştepta ca suprafaţa gletuită să fie complet uscată. 
	  


