
 

 

 Caracteristici: 
Glet pa baza de ipsos pentru finisaje la interior 
Se utilizeaza pentru gletuire, chituire, reparatii, fixari 

 Domeniu de aplicare 
· pentru egalizarea suprafetelor de beton, tencuiala sau tinci, cu aplicare atat în strat 
subtire cat si in strat gros  
· ca ultim strat de finisaj înainte de aplicarea vopselelor lavabile   
· pentru reparatii la glafurile usilor si ferestrelor  
· umple gaurile si denivelarile fara a avea curgere si fara sa fisureze  

Straturi suport 
F beton, tencuieli, tinci 
F placi de gips carton 
F glet de var sau de ipsos, cu aderenta buna la suport si amorsat in prealabil

Nu se va folosi Baudeman GL3 pentru:  finisaje la exterior 
Punere în opera
Pregatirea stratului suport
Suprafata de gletuit va fi rezistenta si lipsita de impuritati. Vopselele de ulei vor fi asperizate
cu hartie abrazivă si desprafuite. Suprafetele cu huma sau cu var vor fi spalate in totalitate.
Amorsa va fi aplicata cu dilutie de 1÷3 pana la 1÷4, in functie de absorbabilitatea stratului  
suport. O suprafaţă corect amorsată va avea după uscare un aspect mat. O diluţie 
prea mica a amorsei sau nediluarea acesteia va duce la crearea unui aspect lucios al 
suprafetelor si la riscul unei aderente slabe a  vopselei.  
Prepararea gletului
Baudeman Gl3 se presar in apa rece, curata, in proportie de 8 litri apa la 20 kg praf. 
Amestecarea se va face  cu un amestecator cu paleti, energic, pana la omogenizarea   
materialului. Dupa 2 minute se va reamesteca.Timpul de punere in opera al gletului este de   
50 minute de la preparare, iar temperatura de lucru va fi cuprinsă între 5 şi 30

o
C. 

Aplicarea gletului 
Gletul se aplica in unul sau doua straturi consecutive, in functie de neregularitatile stratului 
suport. Al doilea strat poate fi aplicat dupa intarirea primului, cel mai devreme dupa 50-60 -

Daca timpul scurs intre 2 aplicari este mai mare de 24 de ore, se recomanda o amorsare a 
primului strat.  
Dupa uscarea completa, se va trece la slefuirea suprafetelor cu hartie abraziva fina  
(minim 120). A nu se uita desprafuirea dupa slefuire.  

BAUDEMAN GL3
Glet de ipsos cu durata mare de lucrabilitate

minute de la aplicare. 



 
 
 
 
 
 

Consum : 9 m2 / 20 kg glet. 

Ambalare : Saci de 20 kg  

Depozitare : 12 luni în locuri uscate, în ambalajul original. 

Proportie amestec 8 l apa / 20 kg praf 
Timp de maturare 2 minute 
Durata de lucrabilitate 50 minute 
Temperatura de aplicare 5 ÷ 30°C 

Aderenta  ≥ 0,18 N / mm² 

Date tehnice  

 

Compoziţie  
Ipsos de modelaj, substante 
minerale si aditivi sintetici 

Densitate 1,1 kg / l 
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