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Fișă tehnică

Glet gata preparat

NIDA Readymix 
Profesional

 uşor de aplicat şi şlefuit
 aderenţă foarte bună
 se obţin suprafeţe albe şi 

netede, gata de vopsire

NIDA Readymix Profesional este o pastă gata preparată, de culoare albă, 
pre-amestecată cu adaosuri minerale și aditivi de calitate profesională pentru 
a-i asigura o aderenţă și plasticitate crescută. În momentul aplicarii, pasta 
prezintă consistenţa ideală pentru a-i conferi materialului o lucrabilitate 
superioară şi o suprafaţa finală netedă şi regulată.

Descriere:

Domenii de utilizare:
▶ Pentru ultimul strat de finisare al îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton şi 

finisarea întregului parament al plăcii.

▶ Gletuirea suprafeţelor tencuite şi nivelate în prealabil, ca ultim strat de 

super finisaj, doar în interiorul clădirilor.

▶ Suportul trebuie să fie uscat, desprăfuit și să nu prezinte pete de ulei, 

eflorescenţe sau zone friabile.

Caracteristici:
Consum specific 0,5 kg/m2/mm

Timp de uscare (funcţie de umiditatea mediului) ≈ 6-8 h

Mod de aplicare manual sau mecanizat

Reacţie la foc A1

Valabilitate 18 luni

Temperaturi de aplicare minim +50C - maxim +250C

Ambalare
5 kg/găleată; 

20 kg/găleată;

Cod SAP
5 kg        4044817
20 kg      4044818

http://www.siniat.ro/ro-ro/produse-sisteme/produse/finisare-gips-carton/glet-gata-preparat-nida-readymix-profesional
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Condiţii de depozitare:
Produsul are o valabilitate de 18 luni de la data fabricaţiei înscrisă pe ambalaj, 

în condiţii de depozitare şi transport, la adapost de factorii atmosferici. În cazul 

utilizării parţiale închideţi găleata cu grijă pentru a putea fi folosită în aplicaţii 

ulterioare. NU lăsaţi să îngheţe! NU amestecaţi cu alte produse!

Măsuri de protecţie:
În cazul contactului cu ochii se spală imediat cu apă din abundenţă şi se consultă 

medicul de specialitate. Poate cauza sensibilitate în contact cu pielea. A se folosi 

mănuşi corespunzătoare şi a nu se lasă la îndemână copiilor.

Mod de lucru
▶ Realizaţi îmbinarea dintre plăci folosind ipsosul pentru îmbinări NIDA Profesional 

sau NIDA Profesional Fresh împreună cu banda de îmbinare

▶ Banda de îmbinare se aplică începând cu zona superioară

▶ La final, aplicaţi, peste îmbinarea realizată între plăcile de gips-carton, pasta 

NIDA Readymix Profesional pentru a obţine un ultim strat de super finisaj

▶ Presaţi ferm cu șpaclul pentru a elimina surplusul și întindeţi pasta peste îmbinarea 

realizată și pe supraţa plăcii de gips-carton pentru a obţine o suprafaţă plană

▶ Verificaţi ca suprafaţa obtinuţă să fie complet uscată înainte de șlefuire

▶ Pregătiţi suprafaţa obţinută pentru vopsire conform instrucţiunilor producătorului 

vopselei

▶ Acoperiţi cu pastă și capetele șuruburilor din câmpul plăcii. Când primul strat 

s-a uscat complet, aplicaţi un al doilea strat cu o lăţime mai mare decât stratul 

anterior, aproximativ 25 cm

▶ După uscarea completă a stratului anterior aplicaţi stratul de finisare cu o lăţime 

de aproximativ 30 cm

▶ Pentru obţinerea celui mai ridicat grad de finisare, acoperiţi toată suprafaţa plăcii 

cu un strat de NIDA Readymix Profesional, eliminând astfel orice imperfecţiune și 

egalizând gradul de absorbţie în vederea vopsirii

▶ După uscarea completă a pastei aplicate, șlefuiţi fin pentru obţinerea unor 

suprafeţe perfect netede.


