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Fişă tehnică DULUX PRE-PAINT EASY SMOOTH EQUALISER  
   Glet pentru interior 
 
 
Descriere: Glet gata preparat, cu conţinut de materiale de umplutură uşoare și emulsie polimerică pe bază de apă, 
pentru aplicare manuală. 
 
Proprietăţi:  Se poate folosi numai la interior, pe suprafeţe texturate, cu denivelări de până la 3 mm. Are bune 
proprietăţi de nivelare pentru o aplicare ușoară, fără defecte.  
 
Pregătirea suprafeţelor: Şlefuiţi suprafața texturată existentă pentru a elimina vârfurile cele mai înalte. Suprafeţele 
trebuie să fie uscate şi curate (fără pete de ulei, grăsimi, mucegai sau praf). Înainte de aplicare mătuiţi suprafeţele 
lucioase folosind hârtie abrazivă. Pentru găuri și fisuri mai mari de 4 mm umpleți cu un material de umplere adecvat și 
lăsați să se usuce înainte de aplicare. 
 
Mod de aplicare: Încărcați rola de cauciuc cu produs și aplicaţi-l pe substrat. Finisaţi cu lamela de cauciuc aplicând o 
presiune ușoară, finisând într-o curbă ascendentă. Neregularitățile mici pot fi remediate prin șlefuirea ușoară atunci 
când produsul este uscat. Intervalul de temperatură în care se poate aplica produsul: 5-30 ̊C 
Dacă este necesar, produsul poate fi șlefuit când este uscat complet (după aproximativ 24 de ore). 
Se recomandă folosirea setului de scule pentru gletuit DULUX PRE-PAINT Easy smooth toolset. 

Înteţinereauneltelor:Spălați uneltele în apă caldă imediat după utilizare. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe 
unelte înainte de spălarea acestora. 
 
Depozitare şi păstrare: 
Păstraţi produsul  în ambalajul original, cât mai bine închis. Închideți recipientul imediat după utilizare. 
Valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei.  
Protejați de îngheț.  
Lotul/data de fabricaţie sunt inscripţionate codificat, pe ambalaj. 

 
Disponibil în : ambalaj din plastic x 2,5L 

 
 

Folosiţi produsul în spaţii bine ventilate. Nu mâncaţi şi nu fumaţi în timpul utilizării produsului. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. Nu 
deversaţi restul de produs în reţeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor. 
 
 

        


