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NORGIPS LIGHT READY MIX  
 
Paruoštas naudoti dviejų funkcijų glaistas, 
skirtas gipso kartono plokščių siūlių ir 
mineralinių paviršių glaistymui

• Gipso kartono plokščių, sutvirtintų armavimo juosta (Q1), siūlių 
glaistymas

• Baigiamasis gipso kartono plokščių (Q2) siūlių glaistymas
• Viso gipso kartono plokščių (Q3, Q4) ploto glaistymas plonu 

sluoksniu
• Viso mineralinio pagrindo paviršiaus ploto glaistymas plonu 

sluoksniu
• Mineralinio pagrindo paviršiaus įbrėžimų ir tarpų užpildymas
• Kampinių profilių panardinimas sausų konstrukcijų sistemose
• Matomų tvirtinimo ir apdailos elementų glaistymas
• Žemo sukibimo paviršių glaistymas

• Universalus produktas, kuriuo galima glaistyti gipso kartono 
sujungimo siūles ir paviršius (Q1, Q2, Q3, Q4).

• Galima naudoti tiek vietoj konstrukcinių, tiek vietoj baigiamųjų 
glaistų

• Galima naudoti kaip priešgaisrinių pertvarų (Q2, Q3, Q4) 
baigiamąjį glaistą

• Puikus sukibimas
• Galima naudoti padidinto drėgnumo aplinkoje (vonioje, virtuvėje)
• Didelis atsparumas trūkinėjimui
• Galima tepti mechaniškai

Tipas 3A pagal EN 13963:2014

Degumo klasė A2-s1, d0 – nedegus

Leidžiamas storis 0–3 mm, tepamas vienas sluoksnis

Naudojimo temperatūra Ne žemesnė nei 10 °C

Išeiga
0,15 kg/m2 – gipso kartono plokščių „Norgips“ (Q1) sujungimo siūlių glaistymas, naudojant juostą
0,10 kg/m2 – gipso kartono plokščių „Norgips“ (Q2) sujungimo siūlių baigiamasis glaistymas
1,1 kg/mm/m2 – viso paviršiaus (Q3, Q4) ploto glaistymas

Tinkamumo naudoti laikas 12 mėnesių

Pakuotė Kibirėliai: 3,7 kg (18 arba 48 vnt. ant padėklo), 20 kg (8 arba 32 vnt. ant padėklo)

PRANAŠUMAIGAMINIO APRAŠYMAS

TECHNINIAI DUOMENYS

Pak. Pavadinimas Aprašymas Pak. Pavadinimas Aprašymas

NORGIPS  
EXTRA FINISH

Paruoštas naudoti baigiamasis 
glaistas

POPIERINĖ JUOSTA 
NORGIPS

Gipso kartono plokščių 
sujungimo vietų armavimo 
juosta

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

Plokštė + Profilis + Glaistas + Priedai =  NORGIPS sprendimai
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Leidimas: 2022 m. rugsėjis

Pakuotė Kiekis paletėje

(kg) (vnt.) (kg)

3,7 18 66,6

3,7 48 177,6

20 8 160

20 32 640

MATMENYS IR PAKUOTĖ

NORGIPS sp. z o.o. 
Ukmergės g. 369A 
LT-12142 Vilnius 
Lietuva

www.norgips.lt

Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik 

gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų 

turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato 

konkrečios taikymo srities. Mes nuolat 

tobuliname ir vystome siūlomus produktus, 

todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis 

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys 

negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus 

reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite 

su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos 

atstovu.

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, neišteptas riebalais, 

nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių. Jei glaistysite mažo 

sukibimo paviršių (pvz., dažytą aliejiniais dažais), prieš 

tepdami masę, ją nušveiskite, pvz., švitriniu popieriumi, ir tada 

pašalinkite dulkes ir laisvas daleles. Imlų ir netvirtą pagrindą 

sutvirtinkite giliai įsiskverbiančiu gruntu.

Glaistą galite tepti tiek rankomis, tiek mechaniškai. Didžiausias 

vieno masės sluoksnio storis negali viršyti 3 mm.

• Glaistą naudokite, kai oro ir pagrindo temperatūra ne 

žemesnė nei +10°C. Laikykite uždarytoje pakuotėje, nuo  

+1 °C iki +35 °C temperatūroje, saugokite produktą nuo 

šalčio ir saulės spindulių. Po trumpalaikio užšalimo produktą 

atšildykite kambario temperatūroje.

• Glaisto džiūvimo laikas priklauso nuo patalpoje esančios 

temperatūros ir drėgmės (paprastai iki 12 valandų).

• Tinkamumo naudoti terminas – 12 mėnesių.

• Daugiau informacijos www.norgips.lt

Prieš tepdami masę, ją atsargiai išmaišykite rankomis arba 

lėtaeigiu maišikliu. Jei glaistą tepsite mechaniškai, ją galite  

šiek tiek atskiesti, įpildami švaraus vandens ne didesnėmis  

nei 250 ml dalimis, siekdami gauti norimą konsistenciją.  

Įpylę vandens, masę vėl išmaišykite. Tepkite švariais įrankiais

GLAISTO PARUOŠIMAS : 

GLAISTYMAS PAPILDOMA INFORMACIJA

PAGRINDO PARUOŠIMAS 


