
KIUDPAHTEL 

PLUOŠTINIS GLAISTAS  
ŠVIESUS GLAISTAS CEMENTO, POLIMERŲ IR SINTETINIO PLUOŠTO PAGRINDU  
 
GALIMA NAUDOTI VIDAUS IR IŠORĖS SĄLYGOMIS 
DRĖGMEI ATSPARIŲ PAVIRŠIŲ GLAISTYMUI  
AKYTŲ BETONINIŲ BLOKŲ IR PUTŲ POLISTEROLO GLAISTYMUI  
 
NAUDOJANT PLUOŠTINĮ GLAISTĄ, MIKROSKOPINIŲ PLYŠIŲ SUSIDARIMO GLAISTO 
SLUOKSNYJE GALIMYBĖ TAMPA MINIMALI.  
 
PAGRINDAS 

 Glaistui tinka lengvo betono blokai, betoniniai, tinkuoti ir akmens paviršiai, putų 
polistirolo plytelės (tuo atveju, jeigu su tuo sutinka ir rekomenduoja plytelių 
gamintojas) ir kiti mineraliniai paviršiai.   

 Pagrindas turi būti švarus, kietas ir nedulkėtas. Medžiagas, mažinančias sukibimą 
su pagrindu, tokias, kaip dažus, riebalus, dulkes ir t.t. reikia nuimti ir nuvalyti.  

 
PASIRUOŠIMAS DARBUI 

 Glaisto miltelius suberti į talpą, skirtą maišymui. 
 Įpilti 33 – 35 % vandens (25 kg glaisto reikia 8,5 l vandens). 
 Kruopščiai išmaišyti, kad visas mišinys sudrėktų. 
 Leisti mišiniui kelias minutes pastovėti ir po to vėl šiek tiek pamaišyti.  
 Pagamintas mišinys tinkamas naudojimui 4 valandas, esant kambario temperatūrai. 

   
GLAISTYMAS 

 Mišinys tepamas ant sienos mentelės pagalba. 
 Glaistant ištisai, galima naudotis ilgomis plieninėmis lyginimo mentelėmis. 
 Glaistant ištisai, vidutinis glaisto sluoksnio storis yra 2 - 8 mm. 
 Glaistant nepilnai, glaisto sluoksnio storis yra iki 10 mm. 

 
KIETĖJIMAS 

 Glaisto vieno sluoksnio kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, drėgmės ir 
oro temperatūros.  Vidutinis glaisto sukietėjimo, kad galima būtų apdoroti švitriniu 
popieriumi, laikas yra 3 - 8 valandos. 

 Glaistant antrą kartą, pirmasis sluoksnis turi džiūti 24 valandas. 
 Išdžiūvęs sluoksnis “kvėpuoja” ir per daug netrukdo drėgmės judėjimo pagrindo 

viduje. 
 
APRIBOJIMAI 

 Glaistant pagrindo, glaisto ir patalpos temperatūra turi būti aukštesnė nei + 5o C. 
 Glaistas netinka riebiems ir tepaluotiems paviršiams, taip pat paviršiams 

glaistytiems drėgmei neatspariu glaistu, mediniams paviršiams ir kitiems 
nemineraliniams paviršiams. 

  
SANDĖLIAVIMAS 

 Glaisto miltelius maišuose laikyti sausoje patalpoje.  
 Miltelių laikymo terminas -  1 metai. 

 
GLAISTO IŠEIGA  

 1m
2
 glaistymui 5 mm storio sluoksniu sunaudojama 6-7 kg glaisto.  


