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40
Гипсовото лепило Globus G1 40 се използва за залепване на гипсови орнаменти и профили, за зидане на гипсови панели и гипсови блокчета, както и за шпакловане на стени и тавани в сухи помещения.

качества на продукта





Висока якост
Отлично сцепление с основата
Икономичен
Лесен за употреба

oбласт на приложение
Гипсовото лепило Globus G1 40 се използва за залепване на гипсови орнаменти и профили, за
зидане на гипсови панели и гипсови блокчета, както и за шпакловане на стени и тавани в сухи
помещения.

указания за употреба
1. Подготовка на основата
Основата, върху която се полага лепилото, трябва да бъде здрава, чиста от прах и замърсявания
и обезмаслена. Гипсовите плоскости, които се шпакловат и залепват с приготвеното лепило,
предварително се издухват или обезпрашават с мокра метла, нивелират се и се анкерират към
основата.
2. Полагане
От две и половина до три обемни части от гипсовото лепило Globus G1 40 се разбъркват с една
част вода. С така получената смес може да се работи до 30 минути. Същата може да се използва и като шпакловка. Инструментите, с които се работи, се почистват с вода преди разтворът
да се е втвърдил окончателно.
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технически данни
Съотношение на смесване

5,0 л вода на 15 кг

Плътност

1,0 кг/дм3

Отворено време

до 30 минути

Температура на полагане

от +5°С до +35°С

разходна норма
Зидария

около 1,5 кг/м2 в зависимост от вида и размера на блокчетата

Шпакловка

около 1 кг/м2 при дебелина на слоя 1мм

внимание
Не се препоръчва към лепилото да се прибавят гипс, вар, цимент, пясък и др., тъй като това води
до влошаване на качеството на продукта.

препоръки
Полагането на продукта трябва да се осъществява от квалифициран персонал и да се използва
по предназначение. Препоръчително е преди употреба да се прочетат указанията за употреба,
информационният лист за безопасност и/или да се потърси техническа консултация. Производителят поема отговорност за качеството на продукта само при спазване на условията и начина
на неговата употреба.

опаковка
Хартиени опаковки по 15 кг.

условия за съхранение
В закрити и сухи складови помещения.

мерки за безопасност
Гипсовото лепило Globus G1 40 съдържа гипс и химически добавки. Пазете очите и кожата от
контакт с продукта! В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте
с лекар. Използвайте ръкавици при работа с продукта!

описание на опасностите
Xi – дразнещ – съдържа ГИПС
R36/37/38

Дразни дихателните пътища и кожата

R41

Опасност от увреждане на очите

S2

Да се пази от достъп на деца
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S24

Да се избягва контакт с очите и кожата

S26

В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар

S37

Използвайте ръкавици и предпазни очила при работа с продукта

S46

При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ

срок на годност: 12 месеца

