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Termékleírás: A KREIDEZEIT natúr márványglett egyszerűen felhasználható, tartós, ásványi, márvány/mész alapú 
glettelőanyag beltéri felületek simítására, kisebb egyenetlenségek feltöltésére. Ajánlott rétegvastagság: max. 
2mm. Kb. 3 óra száradás után csiszolható. 

    Összetétel: Márványliszt, márványhomok, márványmész-hidrát, cellulóz, metil-cellulóz, perlit, porcelánföld 

    Tulajdonságok: • vízzel elkeverhető szagtalan por 

• diffúzióképes 

• könnyen feldolgozható 
 

• kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készült 

• tartósítószereket nem tartalmaz 

    Felhasználási 
területek: 

Minden beltéri, stabil (laza részektől mentes), enyhén szívóképes  ásványi alap kezelésére alkalmas, mint pl. 
mész-, mészcement-, gipszvakolatok, beton. Gipszkarton- és rostos gipszlapok glettelésére a gyártó által ajánlott 
résfugázás után ajánlott. A KREIDEZEIT márványglett nem alkalmas gipszkarton lapok fugázására! 
Műgyanta-tartalmú diszperzittel festett felületeken próbakezelés ajánlott. Természetes gyantatartalmú 
diszperzittel festett felületek, fafelületek glettelésére nem alkalmas. 

     

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ: 
 

Alkalmas 
szerszámok: 

Rozsdamentes simító vagy kőműveskanál. 

Felület-
előkészítés: 

A felület legyen stabil, szilárd, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyvvakolatokat és krétás 
bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le. Porló alapokat illetve 
erősen vagy változóan szívóképes felületeket kezelje kazeines alapozóval (Art. 145).  
A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa 
el, a hiányos részeket újítsa fel, a felületről mindennemű rárakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az 
esetleges olajmaradványokat távolítsa el. 
 

    
Feldolgozás: A glettport keverje el megadott mennyiségű tiszta, hideg vízben (célszerűen keverőszáras fúrógéppel), 15 perc 

pihentetés után keverje át még egyszer. A bekevert glett zárt vödörben legfeljebb 8 óráig tárolható/ 
felhasználható. 
Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C. 
A KREIDEZEIT márványglett feldolgozása nagyon egyszerű: rozsdamentes simítóval vagy kőműveskanállal 
vigye fel a felületre legfeljebb 2 mm-es rétegben, majd simítsa el simítóval. A lyukakat töltse el, majd száradás 
után simítsa el egy újabb réteg glettel. 
 

Átfestés: A KREIDEZEIT márványglett minden KREIDEZEIT festékkel illetve vakolattal átfesthető, vakolható. Szükség 
esetén alapozzon kazeines alapozóval (Art. 145). 

Várakozási idő: A márványglett-réteg minden mm-e után 24 óra száradási idővel kell számolni, ezután átfesthető. 
 

Vízszükséglet: 0,55 - 0,6 l / 1 kg glettporhoz.  A pontos vízszükséglet az alaptól függ. 
 

Szerszámok 
tisztítása: 

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel. 
 

Anyagszükséglet: 1 mm-es rétegben alkalmazva kb. 0,9kg /m
2
. 

    Kiszerelés: Art. Nr. 148.1 1 kg  
Art. Nr. 148.3   5 kg  

 Art. Nr. 148.5 25 kg  
    Tárolás: Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a legalább 2 évig eltartható.  

 

    Hulladékkezelés: A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A natúrglett szárazon háztartási hulladékként kezelendő. 

    Jelölése: Xi: irritáló 

    Biztonsági 
előírások: 

A termék lúgos, a bőrt irritálja, a szemre veszélyes! A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget. Ha bőrrel 
érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le, és kérje szemorvos segítségét! A port ne lélegezze 
be! Gyermekek elől jól elzárva tartandó! Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges 
allergiákat.  

    Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási 
módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati 
utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel 
(próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás 
esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik. 
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