
SILER - 6 

GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ SIŪLIŲ IR LYGINIMO GLAISTAS 
 
Gipso kartono plokštėms sujungti su sujungimo juosta. 
Gipso kartono plokščių montavimo sraigtams ir vinutėms paslėpti. 
Gipso kartono plokštėms glaistymui plonu glaisto sluoksniu. 
Sukietėjęs glaisto sluoksnis gali būti dažomas ir tapetuojamas. 
Šviesaus atspalvio glaistas. 
 
SUDĖTIS 

 Šviesūs kalkakmenio milteliai, polimerinės rišamosios medžiagos. Maksimalus granulių dydis 0,15 mm. 
 
PAVIRŠIUS 

 Sienos ir lubos iš gipso kartono plokščių. 
 Tokias paviršių sukibimą silpninančias medžiagas, kaip dulkės, riebalai ir nešvarumai, 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, 1,32–1,44 l ). 
 Rūpestingai išmaišyti, kol mišinys taps visiškai drėgnas. 
 Leisti mišiniui pastovėti apie 30 min. ir tada dar kartą lengvai išmaišyti. 
 Naudoti paruoštas glaistas gali būti naudojamas kambario temperatūroje iki 2 parų (laikomas uždarytame 

inde). 
 Iš gipso kartono plokščių pagamintos sienos ir lubos apžiūrimos dar kartą, kad sraigtų ar vinučių galvutės 

nesiektų gipso kartono plokščių kraštų. 
 Prireikus nelygumai šlifuojami. 

 
DARBŲ VYKDYMAS 

 Gipso kartono plokščių siūlių taisymas 
 Plačiu glaistikliu glaistykite paviršių taip, kad jis padengtų gipso plokštės krašto arba kampo įdubą. 
 Plieniniu glaistikliu siūlių armavimo juostą įspauskite į glaistą. 
 Iš siūlių armavimo juostos persisunkusį glaistą išlyginkite glaistikliu taip, kad visa juosta būtų juo 

padengta. 
 Prireikus pridėkite dar glaisto, kad siūlių vieta būtų viename lygyje su gipso plokšte. 
 Varžtų ir vinučių galvutes rekomenduojama glaistyti 2 kartus prieš tai nušlifavus. 
 Išdžiūvęs glaistas nušlifuojamas sausu švitriniu popieriumi (rekomenduojama naudoti nr. 120). 
 Gipso kartono plokštės glaistymas 
 Dėl glaisto subtilumo ir polimerų gausumo mišinyje, SILER 6 taip pat tinka naudoti gipso kartono 

plokštėms glaistyti plonu sluoksniu. 
 Glaistant visą plotą reikia naudoti 80 cm ilgio glaistiklius. 

 
SUKIETĖJIMAS 

 Sukietėjimo laikas yra iki 1 paros priklausomai nuo glaisto sluoksnio storio, oro temperatūros ir oro 
drėgnumo. 

 
APRIBOJIMAI 

 Glaistant paviršiaus, glaisto ir kambario temperatūra turi būti per + 5 0C. 
 Netinka naudoti kaip čerpių pagrindą ir grindims lyginti. 
 Negalima naudoti drėgnose ar sudrėkti galinčiose vietose. 
 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 

 Siūlėms užglaistyti reikia apie 0,2 kg/m2 glaisto. 
 Visam plotui užglaistyti reikia vidutiniškai 1,0 kg glaisto 1 m2. 

 
LAIKYMAS 

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

  


