
SILER - 5 

APDAILOS GLAISTAS 
Šviesaus atspalvio kokybiškas glaistas vidaus darbams. 

 
Naudojamas sienų ir lubų galutinei apdailai sausose patalpose. 
Tinka naudoti gruntavimo ir paviršių taisymo darbams. 
Lengvai poliruojamas ir labai slidus paviršius. 
Sukietėjusį nuglaistytą paviršių galimadažyti ir tapetuoti. 
 
SUDĖTIS 

 Šviesūs kalkakmenio milteliai, polimerinės rišamosios medžiagos. Maksimalus granulių dydis 0,25 mm. 
 
PAVIRŠIUS 

 Baziniu glaistu arba tinku išlyginti paviršiai. Taip pat lygus betonas ir lengvi betono blokai. 
 Sienos ir lubos iš gipso kartono plokščių. 
 Medienos plaušų plokštės arba medžio drožlių plokštės. 
 Tokias paviršių sukibimą silpninančias medžiagas, kaip dažai, dulkės, riebalai, prieš tai reikia pašalinti. 

 
PARUOŠIMAS NAUDOTI 

 Reikiamą kiekį glaisto miltelių supilti į maišymo indą. 
 Pridėti 33–36 % mišinio svorio švaraus vandens (20 kg maišui 6,6–7,2 l, 4 kg dėžei 1,32–1,44 l). 
 Rūpestingai išmaišyti, kol mišinys taps visiškai drėgnas. 
 Leisti mišiniui pastovėti apie 30 min. ir po to dar kartą lengvai išmaišyti. 
 Naudoti paruoštas glaistas gali būti naudojamas kambario temperatūroje 1 parą. 

 
GLAISTYMAS 

 Mišinys ant sienos tepamas glaistymo mentele. Taip pat galima naudoti glaisto purkštuvą. 
 Visam plotui užglaistyti rekomenduojama naudoti 80 cm ilgio glaistiklį, o daliniam glaistymui – 30 cm 

ilgio ir mažesnius. 
 Visam plotui užglaistyti vidutinis glaistymo sluoksnio storis – 1 mm. 
 Daliniam plotui užglaistyti glaistymo sluoksnio storis – 2 mm. 
 Glaistant kelis kartus reikia, kad prieš tai buvę sluoksniai būtų išdžiūvę, o prireikus – nušlifuoti plonu 

švitriniu popieriumi. 
 Lubos gali būti nupurškiamos. 
 Nuvalyti darbo įrankius, nuplauti vandeniu vos pabaigus darbus. 

 
SUKIETĖJIMAS 

 Vieno glaisto sluoksnio sukietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storumo, oro drėgnumo ir 
temperatūros. Vidutinis glaisto sluoksnio sukietėjimo laikas – iki vienos paros. 

 
APRIBOJIMAI 

 Glaistant paviršiaus, glaisto ir kambario temperatūra turi būti per + 10 0C. 
 Netinka naudoti kaip čerpių pagrindą ir grindims lyginti. 
 Netinka naudoti drėgnose arba sudrėkti galinčiose vietose. Jose reikia naudoti drėgmei atsparų glaistą 

SILER-2. 
 Į kanalizaciją patekęs mišinys gali ją užkimšti. 
 Jeigu mišinys patenka į akis ar gleivinę, nedelsiant išplauti mišinį švariu vandeniu ir prireikus kreiptis į 

gydytoją. 
 
GLAISTYMO SĄNAUDOS 

 Glaistant reikia vidutiniškai 1,3 kg glaisto 1 m2 glaistyti. 
 
LAIKYMAS 

 Maišuose esančius glaisto miltelius laikyti sausoje vietoje. 
 Glaisto miltelius galima naudoti 1 metus. 


