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FUGA – glet îmbinare gips carton 
 

 Descriere produs:  

FUGA este un glet pe bază de gips care se aplică 

manual împreună cu o bandă de armare la îmbinarea 

plăcilor de gips-carton. Este potrivit și pentru gletuirea 

integrală sau umplerea unor crăpături mici. 

 

 

 

Clasificare:  

 

În conformitate cu BDS EN 13963:2015 

Tip 3B 

 

Avantaje: 

 

✓ Asigură o legătură puternică și durabilă între plăci 

✓ Nivel ridicat de netezime și finisare a rosturilor 

✓ Contracție scăzută la uscare 

✓ Produs economic și ușor de utilizat 

✓ Potrivit pentru gletuire pe toată suprafața 

 

Utilizare: 

 

✓ Pentru umplerea și finisarea rosturilor dintre gips carton. 

✓ Potrivit pentru gletuire integrală 

✓ Umplerea golurilor mici și reparații 
 

  Date tehnice: 

 

Timp de aplicare ~ 60 minute 

Rata de consum ~ 0.30 kg/m² 

Capacitate de acoperire ~ 16 m²/ 5 kg                                    ~ 83 m²/ 25 kg 

Raport de amestec ~ 2.8 l apă: 5 kg                       ~ 13.5 l apă : 25 kg  

Temperatura de aplicare 5° - 30 ° C 

Aderență 0.3 MPa 

Clasă de reacție la foc A1 

Perioada de valabilitate 6 luni 

 

Instrucțiuni de utilizare: 

 

1. Pregătirea stratului suport: Montarea păcilor de gips-carton trebuie finalizată, 

asigurându-se stabilitatea lor iar stratul suport obținut trebuie să fie curat, uscat și 

degresat. Fixarea corectă a plăcilor de gips-carton este realizată atunci când 

capetele șuruburilor sunt exact sub suprafața plăcii. 

 

2. Amestecare: Un vas nemetalic foarte bine curățat se umple parțial cu apă. La aceasta 

încet și treptat se adaugă cantitatea necesară de FUGA (la sac de 25 kg / 13-14 litri de 

apă) astfel încât nivelul gipsului să ajungă la 1-2 mm peste nivelul apei.. Materialul se 

lasă să se matureze timp de 3-5 minute. După aceea amestecul se amestecă manual 
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cu o mistrie sau un mixer (400-600 rpm) până la obținerea unui amestec omogen fără 

cocoloașe. 

 

 

 

3. Aplicare: Se realizează în trei etape: 

1) ETAPA 1 

 Puneți o cantitate suficientă de amestec, astfel încât să umple rostul complet și apăsați 

bine, astfel încât să se asigure umplerea totală. După 

aceea puneți banda de armare apăsând-o la bază cu 

un șpaclu. Se așteaptă 24 ore până la uscarea 

completă!  

2) ETAPA 2 

Punerea celui de-al doilea strat de glet peste banda de 

armare. Este important ca gletul să fie limitat la zona 

rostului însuși și să se evite tragerea sa în afara ei. Din nou 

se așteaptă 24 ore până la uscarea completă a 

materialului! 

3) ETAPA 3 

Se pune al treilea strat de nivelare a gletului, avănd ca 

scop asigurarea unei tranziții treptate între zona rostului și suprafața de gips-carton. Acest 

strat se șpăcluiește la o distanță de 50-60 mm de la marginea rostului. 

Final: Pentru un rezultat excelent se recomandă, ca ultimul pas să fie gletuirea totală a 

plăcilor cu gletul manual de gips SATEN! 

 

Recomandări speciale:  

 

✓ Este obligatorie utilizarea unor unelte perfect curate fără urme de rugină. În caz contrar 

se pot schimba substanțial caracteristicile produsului și timpul său de uscare. 

✓ În caz de aerisire a încăperilor de lucru evitați schimbările bruște de temperatură. 

 

Ambalare și depozitare: 

 

✓ Saci din hartie de 5 kg. 120 saci pe palet. Greutatea paletului este de 600 kg. 

✓ Saci din hartie de 25 kg. 40 saci pe palet. Greutatea paletului este 1000 kg. 

✓ A se depozita și transporta în ambalajul original bine închis în încăperi acoperite, uscate 

și ventilate. 

✓ Produsul este utilizabil până la 6 luni de la data fabricării. 

✓ Calitatea produselor este garantată numai atunci când produsul este depozitat și 

utilizat în mod corespunzător. 

✓ Umezirea produsului formează bucăți întărite, ceea ce afectează calitățile sale și 

scurtează timpul de întătire. 

 

Recomandări de siguranță la utilizare:  

 

✓ Produsul nu este clasificat ca periculos. 

✓ Se recomandă folosirea mănușilor, măștii și a ochelarilor de protecție atunci când se 

manipulează produsul pentru a preveni riscul de inhalare, iritarea pielii și a ochilor. 

 

 

 

 

 
Echipa Technogips Pro î-si rezervă dreptul de a modifica oricare dintre specificațiile enumerate în datele 

tehnice, fără notificare prealabilă. 

ETAPĂ 1 

ETAPĂ 2 

ETAPĂ 3 


