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SATEN – глет маса за завршно глетување 
 
 Опис на производот:   
 

SATEN е фина глет маса на база на гипс за 

рачно нанесување кај различни видови на 

подлоги. Обезбедува мазна и високо 

квалитетна површина на внатрешните ѕидови и 

плафони, спремни за завршни обработки и 

декорации. 

 

 

 

Класификација:  

 

Во сообразност со EN 13279-2:2014 

 

Предности: 

 

✓ Идеална за фино глетување на различни површини 

✓ Создава идеално мазна површина  

✓ Пополнува мали оштетувања до 5мм и пукнатини на гипс плочите или другите 

површини 

✓ Економична поради тенкослојното нанесување  

Примена: 

 

✓ Погоден за целосно покривање  

✓ Може да се користи за пополнување на мали празнини и кај реконструкции  
 

Технички податоци: 

 

Отворено време ~ 60 минути 

Потрошувачка ~ 0.85 kg/m²/1mm 

Покривна моќ ~ 11 m²/ 5 kg                                ~ 29 m²/ 25 kg 

Сооднос при мешање ~ 7.5 l вода : 10 kg                ~ 18 l вода : 25 kg  

Температура при употреба 5° - 30 ° C 

Цврстина на кохезијата 0.5 MPa 

Суптилност–однос на честици од 200 μm 1.4 % 

Реакција на пожар A1 

Рок на употреба 6 месеци 

 

Упатство за употреба: 

 

1. Припрема на подлогата: Површината на подлогата треба да е чиста, 

обезпрашена и без присуство на масни нечистотии од оплатно масло и сл. 

Површински слоеви кои немаат способност потребно е да се отстранат. Високо 

и ниско впивачките површини потребно е претходно да бидат третирани со 

соодветен основен премаз за контрола на впивањето и адхезијата или 

едноставно да се навлажнат со вода. 

 

2. Мешање: Добро исчистен неметален сад делумно се пони со вода. Во него 

полека и постепено се додава потребната количина SATEN (на вреќа од 25 кг/ 15 

литри вода), така да над нивото на смесата остане 1-2мм вода. Така добиената 

смеса се остава да одлежи 3-5 мин. Потоа смесата се меша рачно со 
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мистрија или со миксер  на ниски вртежи (400-600 вртежи/мин.) се до 

постигнување на хомогена смеса без грутки. 

 

3. Глетување: Глетувањето се врши во три чекори: 

 

1) Нанесување на првиот слој 

Се нанесува слој со дебелина од 1 до 3 мм. Глетарката треба да ја движиме од 

долу-нагоре под агол приближно 30 од подлогата. Започнете со израмнување 

на ѕидот со кружни движења само во една насока (или само на лево или само 

на десно, во никој случај цел круг). Се чека додека глет масата е полутврда и 

потоа се обработува со чиста глетарка дури не се добие совршено мазна 

површина. При секое движење на глетарката, таа мора да се исчисти со 

шпакла од насобраната смеса. 

2) Нанесување на втор слој  

Секој нареден слој се нанесува после целосното стврднување на претходниот. 

Се нанесува на ист начин, но со малку поголемо притискање за да се добие 

средна дебелина на слојот, но не поголема од 1 мм. Со едно или две 

дополнителни движења се израмнуваат сите вдлабнатини и дупки и по потреба 

може да се додаде уште од готовата смеса. Ако е потребно, после 

стврднувањето, слојот се порамнува со фина шмиргла. Претпазливо измазнете 

ги испакнатите нерамнини, а вдлабнатините пополнете ги со мала шпакла и 

готова смеса и потоа повторете ја постапката. 

3) За постигнување на врвно мазна површина нанесете трет разреден слој и 

изглетувајте ја целата површина. 

 

Препораки: 

 

✓ Задолжително е користење на совршено чист алат на кој нема траги од р’ѓа. Во 

спротивно може да дојде до појава на значителни промени на производот, како 

и на неговото време на врзување. 

✓ При проветрување на просториите одбегнувајте нагли температурни разлики.  

 

Пакување и складирање: 

 

✓ Хартиени вреќи од 10 кг. 600 вреќи во палета. Тежина на палетите 600 кг. 

✓ Хартиени вреќи од 25 кг. 40 вреќи во палета. Тежина на палетите 1000 кг. 

✓ Да се чува и пренесува во добро затвореното оригинално пакување, во 

затворени, суви и проветрени простории.  

✓ Производот е добар за употреба до 6 месеци од датумот на производство.  

✓ Гаранцијата на квалитетот на производот важи само доколку производот се чува 

и користи според препораките. 

✓ Навлажнувањето на производот создава стврднати грутки кои го нарушуваат 

неговиот квалитет и го намалуваат времето на врзување. 

 

Упатство за безбедност при употреба:  

 

✓ Производот не е класифициран како опасен 

✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на 

употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и прашина. 

 

 

 

 

 

 
Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која 

спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава.                               Jul 2019©      


