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SATEN ročna mavčna gladilna masa 
 

 Opis izdelka:  

SATEN e fina gladilna masa na osnovi mavca za 

ročno nanašanje na različne vrste podlag. 

Zagotavlja gladko in visokokvalitetno površino 

notranjih sten in stropov, ki so pripravljeni za 

zaključno obdelavo in dekoracijo.  

 

 

 

Razvrščanje po normi:  

 

V skladu z EN 13279-2:2014 

 

Prednosti: 

 

✓ Idealna za fino glajenje različnih površin  

✓ Ustvarja popolnoma gladko površino 

✓ Izpolni manjše vdolbine do 5 mm in razpokline na mavčnih ploščah ali drugih 

površinah  

✓ Ekonomična zaradi nanašanja tanke plasti 

 

Uporaba: 

 

✓ Primerno za popolno ometanje 

✓ Zapolnjevanje manjših vrzeli in remontov 

 

Tehnični podatki 

 

Čas dela ~ 60 minutes 

Poraba ~ 0.85 kg/m²/1mm 

Velikost prekrivanja  ~ 11 m²/ 5 kg                           ~ 29 m²/ 25 kg 

Razmerje mešanja ~ 7.5 l water : 10 kg          ~ 18 l water : 25kg  

Temperatura nanašanja 5° - 30 ° C 

Trdnost oprijema  0.5 MPa 

Subtilnost – vsebnost delcev večja od 200 μm 1.4 % 

Reakcija na požar A1 

Rok trajanja 6 months 

 

Navodila za uporabo: 

 

1. Priprava podlage: Površina podlage mora biti čista, brez prahu in maščobe! Premazi 

na površini, ki nimajo obremenitev se morajo odstraniti. Slabo oziroma zelo vpojne 

površine morajo biti predhodno premazane z ustreznimi premazi za kontrolo vpijanja in 

adhezije. 

2. Mešanje: Z vodo delno napolnite dobro očiščeno nekovinsko posodo. Temu počasi 

dodajajte ustrezno količino mase SATEN (na vrečko 25 kg / 15 litrov vode) tako, da 

nad ravnijo mase ostane 1–2 mm vode. Pustite, da masa počiva 3÷5 minut. Nato 

mešanico zmešajte ročno z zidarsko žlico ali mešalnikom na nižjih vrtljajih (400-600 

vrtljajev/min.) dokler ne dobite homogeno mešanico brez grudic. 

3. Glajenje v treh korakih:  

1) Nanašanje prve plasti 

Nanaša se plast debeline 1 do 3 mm. Gibanje gladilke mora biti od spodaj navzgor z 

naklonom približno 30° glede na površino. S krožnimi gibi samo v eni smeri (ali samo 
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levo ali samo desno, nikakor ne poln krog) začnite z glajenjem stene. Počakajte, da se 

gladilna masa napol strdi in jo potem obdelajte s čisto gladilko dokler površina ne 

postane popolnoma gladka. Po vsaki potezi odstranite odvečen material z gladilke s 

pomočjo pleskarske lopatice 

2) Nanašanje druge plasti 

Vsako naslednjo plast nanesemo po popolnem strjevanju prejšnje. Nanaša se na enak 

način, vendar z nekoliko večjim pritiskom, da dosežemo plast debeline največ 1 mm. Z 

enim ali dvema dodatnimi potezami se izravnajo vse vdolbine in luknje, po potrebi 

dodati še gotove mase. Po strjevanju, če je potrebno, plast polirajte s fino gladilko z 

gumo. Pazljivo spolirajte izbokline, vdolbine in jih zapolnite z majhno pleskarsko 

lopatico in z gotovo maso in ponovit postopek. 

3) Da bo površina gladka kot ogledalo, nanesite tretjo plast manjše konsistence in 

gladite celotno površino. 

 

Posebne opombe:  

 

✓ Obvezno uporabljaje brezhibno čista orodja brez sledi rje. V nasprotnem lahko pride 

do pomembne spremembe lastnosti izdelka in časa vezanja. 

✓ Izogibajte se drastičnim temepraturnim spremembam pri prezračevanju delovnih 

prostorov. 

 

Pakiranje in skladiščenje 

 

✓ Papirnate vreče 10 kg. 60 vreč na paleti. Teža palete 600 kg. 

✓ Papirnate vreče 25 kg. 40 vreč na paleti. Teža palete 1000 kg. 

✓ Hraniti in prevažati v dobro zaprtem originalnem pakiranju v zaprtih, suhih in 

prezračevanih prostorih. 

✓ Izdelek je ustrezen za uporabo do 6 mesecev od datuma proizvodnje. 

✓ Lastnosti izdelka so zagotovljene le v primeru, ko se izdelek pravilno hrani i rabi. 

✓ Če izdelek pride v stik z vlago nasanejo kepice, kar prizadene njegovo kakovost in 

skrajušuje čas vezanja. 

  

Priporočila v zvezi varnosti: 

 

✓ Izdelek ni razvrščen kot nevaren. 

✓ Priporoča se uporaba zaščitnih rokavic, maske in zaščitnih očal pri nanašanju izdelka, 

da bi se preprečilo tveganje vdihavanja, ter draženja kože in oči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Technogips Pro si pridrži pravico spremeniti katero koli specifikacijo in tehnične podatke navedene v 

Tehničnih listih po lastni presoji in brez predhodnega obvestila. julij 2019 © 
 


