
         
 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - dezvoltare  al 
societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute fără garanţie, în cazul în care 
condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este răspunderea utilizatorului să se asigure că 
materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru 
acelaşi produs. 

 

 

Fişă Tehnică 

GB-COVER 

 

 

Chit sub formă de pastă pentru gips-carton 
 
 

Proprietăţi 

 Aplicar 
GB-COVER este un chit gata preparat, adecvat 
pentru şpăcluirea şi rostuirea gips-cartonului. Este 
foarte uşor de aplicat şi frecat. Conferă o 
suprafaţă netedă, gata pentru a fi grunduită şi 
vopsită. 

Certificat cu marcaj CE, în conformitate cu  EN 
13963, ca material de tip 3A pentru rosturirea şi 
şpăcluirea gips-cartonului . 
ilicon fungicid  

Domenii de aplicare 

 
GB-COVER este ideal pentru şpăcluirea gips-
cartonului, iar în combinaţie cu benzile de rosturi 
se utilizează la acoperirea fisurilor şi rostuirea 
acestora. 
 

Caracteristici Tehnice 

 
Forma:           pastă 

Culoare: alb 

Greutate specifică: 1,65  kg/lit 

Timp de uscare: 1-2 h 

Timp de acoperire:    2-3 h 

Temperatură minimă 
la aplicare:               +5OC 

Rezistenţă la fisurare :  trece 

Rezistenţă la încovoiere: 150 N 

 

Mod de utilizare 

 
1. Suportul 

Suportul trebuie să fie stabil şi lipsit de praf, 
grăsimi, materiale friabile, etc.  
 

2. Aplicarea 

a) Şpăcluire  

GB-COVER se aplică tras cu şpaclul, în două 
straturi. Stratul al doilea se aplică după uscarea 
primului. 

b) Rostuire şi acoperire fisuri  

Mai întâi se aplică de-a lungul rostului sau fisurii 
banda autocolantă specială pentru rosturi. GB-
COVER se aplică cu şpaclul pe suprafaţa uscată şi 
curată, în două straturi. Stratul al doilea se aplică 
după uscarea primului. Alternativ, dacă banda de 
rosturi nu este autocolantă, se aplică mai întâi un 
strat de GB-COVER de-a lungul rostului şi, cât timp 
acesta este proaspăt, se aplică banda şi se 
presează pentru a se impregna bine cu material. 
După uscarea suprafeţei se aplică stratul al doilea.   
După şpăcluire sau rostuire, suprafaţa finală se 
netezeşte cu glaspapir, după care se grunduieşte 
şi, în continuare, se vopseşte. 
 

Consum 

 

2,0-3,0 kg/m2, în funcţie de grosimea stratului. 
 

Ambalaj 

 
Recipiente de 7 kg şi 20 kg. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 

 

12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalaj 
original sigilat, la temperaturi între +5OC şi +35OC. 
Protejaţi-l de expunerea directă la radiaţia solară 
şi de îngheţ. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 

 

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa ΙΙ, 
tabel Α), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria de produs g, tip SBA, este de 30g/l 
(2010), pentru produsul gata de utilizat. 
Produsul gata de utilizat GB-COVER are un 
conţinut maxim <30 g/l COV. 
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3A - EN 13963 

Reaction to fire: F 

Flexural strength: 150 N 

 

 

 

 


