
Capacitate recipiente: 4 kg 7 kg 

 

 

Alpina Akkordspachtel fein 
Glet de dispersie pentru interior, sub formă de pastă, gata pregătit pentru 
aplicare 
 

 

 

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare: 

Glet universal destinat reparării 
micilor lovituri și defecte, a fisurilor și 
a golurilor de aer de la suprafață, 
pentru gletuirea netedă a suprafețelor 
de tencuială sau beton precum și 
obținerea de suprafețe fin texturate 
prin tehnică de stropire pe pereți și 
tavane gletuite. 

Destinată obținerii de suprafețe la o 
calitate corespunzătoare claselor 
(nivelelor de calitate) Q3 sau Q4 pe 
plăcile de ghips-carton, în 
conformitate cu specificațiile fișei 
BVG nr. 2 și fișei BFS nr. 12. 

 
Proprietăţi: 

Cu emisii minime și fără solvenți, 
diluabil cu apă, ecologic și cu miros 
redus, mat, aderență ridicată, foarte 
tare (rigid) după uscare - nu fisurează, 
poate fi șlefuit în stare uscată sau 
sclivisit în stare umedă, cu capacitate 
de difuzie, ușor de aplicat și prelucrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compoziţie: : 

Dispersie pe bază de acetat de 
polivinil, carbonat de calciu, dioxid de 
titan, silicați, apă, aditivi, conservanți. 

Conţine Metilizotiazolinonă, Benzizo-
tiazolinonă. 

 
Liant:  
Dispersie sintetică conform DIN 55 
945. 

Nuanţa: 
Alb natural.  
Se pot nuanța cu max. 5% coloranți 
Alpina Color.  
 
Valoarea limită admisă de UE 
pentru conţinutul COV     Pentru 
această categorie de produse nu 
există o limită UE. Acest produs 
conține max. 10 g/l COV. 

Reţineţi: 
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
Folosiți în timpul șlefuirii filtru de praf 
P2. A se utiliza numai în spații bine 
ventilate. Este interzis consumul de 
alimente și băuturi, precum și fumatul, 
în timpul utilizării. La contactul cu ochii 
sau pielea, se spală imediat cu multă 
apă. A nu se arunca la canalizare. A 
se evita dispersarea în mediu. 
Curățați uneltele imediat după 
utilizare cu apă și săpun. A se 
consulta instrucțiunile speciale/fișa cu 
date de securitate. 
 
Cod produs vopsele şi lacuri: 
M-DF01 

 

Depozitare: 

La rece, ferit de îngheţ. 

Recipientul desigilat se păstrează 
bine închis. 
 

Dezafectare: 
Se reciclează numai ambalajele 
goale. Resturile lichide de material se 
dezafectează la un punct de colectare 
a vopselelor/lacurilor vechi, resturile 
uscate de material ca deșeuri din 
construcții și demolări, ca deșeuri 
municipale sau menajere. 
 

Informaţii Tehnice 



 
 
 
 

 

 

 

Mod de aplicare: 

Aplicare manuală: 

Alpina Akkordspachtel fein se 
amestecă bine înainte folosire și se 
aplică cu un fier de glet drept. După 
uscare se umezește și se sclivisește 
sau se șlefuiește uscat.  

După reglarea corespunzătoare a 
consistenței, Alpina Akkordspachtel 
fein se poate aplica și prin pulverizare 
(maxim 5-10% adaos de apă). 

 

După uscarea temeinică a 
suprafețelor gletuite, se poate aplica 
prin tehnică de stropire un strat fin 
texturat. Aspectul (textura) poate 
varia în funcție de gradul de diluție și 
mărimea duzei utilizate. Această 
tehnică se recomandă în special 
tavanelor care rămân fără un finisaj 
ulterior. 

 

Echipamente de pulverizare 
adecvate: 

Utilizați aparate de transport a 
tencuielii sau echipamente Airless de 
înaltă performanță. 

Se înlătură toate filtrele la utilizarea 
aparatelor Airless cu pistol. 

• Duză: 0,035–0,043″ 

• Presiunea: 150–180 bar 

În cazul aplicării gleturilor cu aparate 
Airless vor fi utilizate pistoale de 
pulverizare recomandate de 
respectivul producător, cu debit mai 
mare. 

Pentru a se asigura o prelucrare 
optimă cu aparate Airless, 
temperatura materialului la aplicare 
trebuie să fie de minim +10°C. 

 

Vopsitorii ulterioare:  

După o uscare temeinică, suprafețele 
gletuite cu Alpina Akkordspachtel fein 
pot fi ulterior vopsite cu orice vopsea 
Alpina pe bază de dispersie sau pe 
bază de latex ori cu lacuri acrilice. 

 

 

Consum: 

Cca. 1800 g/m2/mm grosime a 
stratului. Consumul exact se poate 
stabili după efectuarea unor probe. 

 

Temperatura minimă de lucru: 

+ 5°C pentru suport şi aer. 

 

Timp de uscare:  

Cca. 12-48 ore, în funcție de gradul de 
umezeală a construcției, a 
temperaturii și a grosimii stratului. 

 

Curățarea uneltelor 

Se face imediat după utilizare, cu apă. 

 

Straturi suport recomandate: 

Suporturile trebuie să fie 
curate, uscate şi fără substanţe 
de separare. 

 

În funcție de stratul suport existent și 
de caracteristicile acestuia, înaintea 
gletuirii trebuie aplicat un strat de 
grund corespunzător. Vezi fișa 
tehnică nr. 650 „Straturi suport și 
pregătirea acestora”. Straturile vechi 
lucioase, cu capacitate portantă, 
trebuie șlefuite în prealabil. 

 

Important: 

Alpina Akkordspachtel fein nu este 
recomandat pentru spații/camere 
umede. 

 

Prin utilizarea materialelor de umplere 
naturale pot apărea ușoare diferențe 
de culoare. Când suprafețele obținute 
prin pulverizarea materialului (tehnică 
de stropire) rămân nevopsite, este 
recomandat să se folosească 
produse din același lot (șarjă) de 
fabricație pentru gletuire și pentru 
aplicarea prin pulverizare.

La aplicarea prin pulverizare pe pereți 
în tehnica de stropire, se recomandă 
vopsirea ulterioara cu vopsea Alpina 
pe bază de dispersie pentru a obține 
o rezistență mai mare. 

 

La aplicarea pe masele de șpaclu cu 
conținut de ipsos, datorită expunerii 
prelungite la umiditate a materialului, 
se pot forma bășici, umflături și 
desprinderi de material. Din această 
cauză, se va asigura o uscare rapidă 
prin ventilare și temperatură 
adecvată. A se respecta Fișa nr. 2 
"Verspachtelung von Gipsplatten" 
(Șpăcluirea plăcilor de ipsos) a 
Asociației germane din industria 
ipsosului și plăcilor de ghips-carton. 

 

Pe suprafețele suport dense, cu 
absorbție redusă, se pot forma bule 
fine de aer. Acestea pot fi îndepărtate 
- după păstrarea unui scurt timp de 
uscare - printr-o gletuire ulterioară. 
Momentul gletuirii ulterioare depinde 
de temperatura şi de umiditatea de la 
fața locului. În cazul în care și după 
această re-gletuire apar bule de aer, 
procesul de gletuire trebuie repetat. 

 

În cazul suprafețelor suport rugoase, 
structurate, poate fi necesară o 
gletuire ulterioară pentru obținerea 
suprafețe netede, plane. 

 

 

Aplicare           

Informaţii tehnice Nr. R109 • Data: Ianuarie 2020 
Această informaţie tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoştinţe tehnice şi a 

experienţei noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport şi a condiţiilor de 

aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere 

compatibilitatea produsului cu destinaţia utilizării şi cu condiţiile individuale de aplicare. În 

cazul apariţiei unei ediţii mai noi, acest document îşi pierde valabilitatea. 

DAW Benţa România S.R.L . 
Sâncraiu de Mureş, Str. Principală 
nr. 201, RO-547525 Târgu Mureş 

Email:alpina@caparol.ro 
Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354 
Internet: www.alpinacolor.ro 

 


