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Glet profesional de finisaj alb gata de utilizare pentru suprafeţe ex-
tinse sub formă de pastă, potrivit pentru pereţii interiori si tavane 
din ipsos, tinci, gips carton si suprafeţe din beton unde este nece-
sară finisare perfectă a suprafeţei (deschis, stiluri de decorare, etc). 
se usucă rapid si se șlefuie cu uşurinţă creand o suprafaţă foarte fină, 
uniformă si coeziva peste care se poate aplica amorsa apoi emulsie 
sau email. Se poate aplica şi într-un strat foarte fin. 
Certificat CE conformEN 13963.

     •    Foarte fin
     •    Uşor de aplicat&șlefuit
 
CULORI
Disponibil pe alb.

AMBALAJ

Găleţi 5 Kg 18 Kg

CAPACITATE DE ÎNTINDERE
1 Kg/m2 pentru o grosime de 0,5 mm.

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI
Suprafeţele trebuie să fie curate, uscate şi fine, fără praf, grăsimi,           
materiale neaderente. 

APLICARE
Se aplică utilizand o spatulă/cuţit sau spray fără aer intr-unul sau 
două straturi. Șlefuit după 3-4 ore cu hârtie abrazivă finăşi curăţat, 
dat cu amorsa si apoi vopsit cu orice emulsie sau email Vitex. Nu 
aplicaţi la temperaturi sub 5°C, peste 35°C şi / sau umiditate relativă 
peste 80%.
Se usucă în 2-3 ore. Al doilea strat este aplicat dupa 4-5 ore. 
Timpul de uscare depindede grosimea stratului si de condiţiile           
meteo (umiditate şi temperatură).
Ustensilele trebuie curatate imediat după utilizare cu apă si daca 
este necesar,cu apă cu săpun sau un detergent.

Visto Ready Smooth 
Glet profesional de finisaj gata de utilizare

CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate 200,000 ± 75,000 cP
(BROOKFIELD, 25oC)

DEPOZITARE  
Recipientele trebuie să fie păstrate inchise intr-o zonă 
răcoroasă, uscată, bine ventilată si protejata de razele 
directe ale soarelui la temperaturi cuprinse între 5°C 
- 38°C.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
Citiţi eticheta înainte de utilizare. Pentru instrucţiuni 
suplimentare–precauţii, cititi Fisa cu Date despre Sig-
uranţa Materialelor.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații 
amănunțite și pe experiența practică. Departamen-
tul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dis-
poziție pentru informații suplimentare legate de folo-
sirea produselor.
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