
 

 

SILER - 1 

CEMENTO IR POLIMERŲ PAGRINDU PAGAMINTAS 
PILKŠVAI BALTAS PAGRINDO GLAISTAS, 

 
TINKAMAS NAUDOTI SAUSOSE, DRĖGNOSE IR ŠLAPIOSE PATALPOSE. 
DENGIAMAS PURŠKIMO APARATU. 
 
NAUDOJIMAS 

 Skirtas naudoti vidaus ir lauko sąlygomis. 

 Galima glaistyti rankomis arba dengti paviršius purkštuvu. 
 
PAGRINDAS 

 Pagrindas gali būti betoninis, lengvojo betono, anksčiau tinkuotas ir akmeninis, keraminių plytelių ir kitoks 
drėgmei atsparus paviršius. 

 Pagrindas turi būti švarus, kietas, nuo jo turi būti pašalintos dulkės. Sukibimą su paviršiumi blogina atsilupę 
dažai, riebalai, dulkės ir pan., todėl šias medžiagas reikia pašalinti. 

 
PARUOŠIAMIEJI DARBAI 

 Supilkite miltelius į maišymui skirtą indą. 

 Glaistant rankomis įpilti 30 % vandens (5 kg dėžei 1,5 l arba 25 kg maišui 7,5 l). 

 Glaistant aparatu įpilti 35 % vandens (5 kg dėžei 1,75 l arba 25 kg maišui 8,75 l). 

 Gerai maišykite, kol masė taps vientisa. 

 Išmaišę palaukite 10−15 min. ir dar kartą lengvai pamaišykite. 

 Paruoštą mišinį kambario temperatūroje tinka naudoti 6 valandas. 
 
GLAISTYMAS 

 Labai sausus porėtus paviršius patariama sudrėkinti. 

 Mišinys dengiamas glaistymo mentele arba mechaniniu būdu − purkštuvu. 

 Glaistant didelį plotą galima naudotis plieniniu voleliu. 

 Jei glaistote sienos dalis, glaistą galima tepti iki 5 mm storio sluoksniu. 

 Glaistant visą plotą glaistą galima tepti iki 1−3 mm storio sluoksniu. 
 
KIETĖJIMAS 

 Glaisto kietėjimo laikas priklauso nuo sluoksnio storio, vėdinimo ir temperatūros. 

 Vidutinis kietėjimo laikas iki apdorojimo švitriniu popieriumi yra 2−6 valandos. 

 Itin sausoje aplinkoje patariama glaistytą sieną sudrėkinti. 
 
APRIBOJIMAI 

 Glaistomo paviršiaus, glaisto ir patalpos temperatūra turi būti daugiau nei + 5 0C. 

 Glaistas netinka riebiems ar alyva suteptiems, drėgmei neatspariems, kalkėmis tinkuotiems ir mediniams 
paviršiams glaistyti. 

 
LAIKYMAS 

 Glaisto miltelių maišus ir dėžes laikykite sausoje patalpoje. 

 Glaisto miltelius tinka naudoti 1 metus. 
 
GLAISTO SĄNAUDOS 

 Glaistant plotą dalimis sunaudojama 0,5−1 kg/m2. 

 Glaistant visą plotą sunaudojama 1,3−1,5 kg/m2. 


