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Kültéri fehér glett 
MSZ EN 998-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jellemző tulajdonságok: Felhasználásra kész cementkötésű szárazhabarcs 
Felhasználási terület: Glettelt simaságú felület készítéséhez simított 

alapvakolaton, külső felhasználásra. 
 

Tűzvédelmi osztály: A1 
Tapadás: 0,5 N/mm2- FB:P 
Vízfelvétel: W0 
Páradiffúziós tényező: µ 10 
Hővezető képesség: NPD 
Tartósság: fagyálló 
Termékcsoport besorolás: Falszerkezeti habarcsok  
 
 
Összetétel: Cementből, mészhidrátból, válogatott adalékokból és 

különleges összetevőkből gyártott készítmény. 
Kiszerelések: 5 kg, 25 kg 
Anyagszükséglet: 1,4 kg/m2/mm (a felület minőségétől függően változhat a 

kiadósság) 
Laza halmazsűrűség: kb. 1300 kg/m2 
Bedolgozhatósági idő:  60 perc 
Javasolt (max.) felhordási vastagság (1 rétegben) 3 mm 
Vízigény: ~ 300ml/kg 
Max. szemcsenagyság: < 0,3 mm 
Térfogatsúly: ~ 1315 kg/m3 
Nedves térfogatsúly: ~1740 kg/m3 
Tapadószilárdság: >0,5 N/mm2 (téglán, betonon) 
Nyomószilárdság: >10 N/mm2 
Hajlítószilárdság > 4N/mm2 
Cr6 + tartalom < 2 ppm 
Bekeverési arány ~ 25 kg porhoz 7,5 liter víz 



 

Felhasználási terület: Elsősorban kültérben, glettelt simaságú gelület 
készítéséhez, simított alapvakolaton (nem gipszes 
alapra), festés előtt a vakolat egyenetlenségeinek 
megszüntetésére. Kisebb lyukak, repedések, fugák 
valamint homlokzati díszítések javítására is alkalmas. 
Glettelt simaságú felület készítéséhez simított 
alapvakolaton. Maximálisan alkalmazható rétegvastagság 
3 mm. Egy felületi síkot lehetőleg egészében gletteljünk át 
a rákerülő felületképző foltosodsának elkerülése 
érdekében. Száradás után az esetleges glettelési hibákat 
csiszolással tüntessük el, majd fessük át a felületet. A 
kereskedelemben kapható bármely falfestékkel 
bevonhatjuk (festékgyárak használati útmutatójának 
figyelembevételével). Kültéri felhasználás esetén 
homlokzati festéket, beltérre beltéri festéket alkalmazzunk. 
 

Alapfelület előkészítése: Az alapfelület legyen homogén, szilárd, teherbíró, száraz, 
mozgás- és zsugorodásmentes, valamint 
szennyeződésmentes. 

A glettelendő alapfelületet vizsgáljuk át, szükség esetén 
tisztítsuk meg, a laza rétegeket távolítsuk el. A 
glettanyagot tiszta vízzel intenzíven kenhető sűrűságűre 
keverjük.  A bekevert anyagot rozsdamentes glettvassal 
horjuk fel és azonnal gletteljük be. A fehér glettet egy 
rétegneb maximum 3 mm-es rétegvastagságban 
hordhatjuk fel. Nagyobb felületi mélyedéseket, 
repedéseket több rétegben történő gletteléssel 
tüntethetjük el. A többrétegű glettelésnél a korábban felvitt 
glettréteg kiszáradásátá biztosíthani kell az átglettelés 
előtt. A felületi síkot lehetőleg teljes egészben gletteljük át 
a rákerülő felületképző réteg foltosodásának elkerülése 
érdekében. A megszilárdult glettréteg szüksége esetén 
csizsolással ill. újboli gletteléssel javítható. Végső 
felületképzőként ajánlott a Weber homlokzatfestékek 
alkalmazása. 

A többrétegű glettelésnél a korábban felvitt glettréteg 
kiszáradását biztosítani kell az átglettelés előtt. 
 

Bekeverés: Mindig az előre kimért mennyiségű vízhez kell a port 
adagolni. Kisebb mennyiséget (1-2 kg) kézzel 
bekeverhetünk, nagyobb mennyiséget keverőgéppel 
javasoljuk csomómentesre keverni. 
 

Hasznos tanácsok: +5 °C alatti alapfelületi- és léghőmérdékletnél nem 
alkalmazható, +25 °C felett a felhordás nem javasolt. A 
frissen glettelt felületet az erős napsugárzástól és 
csapadékhatástól óvni kell. Szennyeződött anyagot újra 
felhasználni tilos! 
A felhasználás során rozsdamentes szerszámokat 
(glettvas, spatulya) il. szivacsos simító, csiszoló 
szerszámokat használjunk. A friss glettréteget az erős 
napsugárzástól a csapadéktól óvni kell. A felhasználás 
során rozsdamentes szerszámokat használjunk. 
 

Tárolási információ: Fedett helyen, erős fénytől és nedvességtől óvni kell. 



 

Szavatossági idő: Minőségét megőrzi 1 évig, cement tárolásához hasonló 
körülmények között, eredeti csomagolásban. 
 

Biztonsági előírások: A termék 15-25 % cementet tartalmaz. Ne kerüljön 
vizekbe, csatornába vagy a talajba. Háztartási hulladékkal 
ne keveredjen. A kikeményedett anyagmaradék 
építkezési hulladéknak minősül.  
A 2003/53/EC sz. EU irányelvének és a magyar 41/2000 
(XII.20) EüM-KöM együttes rendeletének megfelelően: 
Cr6+ < 2ppm. 
 
R36 Szemizgató hatású. 
R38 Bőrizgató hatású. 
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. 
S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. 
S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a 
szembejutást. 
S26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és 
orvoshoz kell fordulni. 
S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. 

 
 
 


