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NORGIPS START 
 
Hézagoló gipsz gipszkarton lemezek  
csatlakozásainak kitöltéséhez

• Gipszkarton lemezek csatlakozásainak kitöltése erősítő 
szalaggal

• Gipszkarton felületek, valamint gipsz- és mészcement 
vakolatok hibáinak kitöltése

• A látható rögzítő és befejező elemek glettelése
• Élvédő besüllyesztése szárazépítési rendszerekben.

• Alkalmazható tűzgátló térelválasztók hézagoló gipszeléséhez 
(Q1)

• Kitűnő tapadás
• Rendkívül kiadós
• Használható fokozott páratartalmú környezetben 

(fürdőszobák, konyhák)
• Kis zsugorodás kötéskor
• Nagyon jól ellenáll a repedésnek

Csom. Név Leírás Csom. Név Leírás

NORGIPS FINISH Glettanyag
NORGIPS 
START&FINISH

Felhasználásra kész 
kétfunkciós glettanyag

NORGIPS EXTRA 
FINISH

Felhasználásra kész, végső 
glettanyag

Típus 1B az EN 13963:2014 szerint

Tűzvédelmi osztály A1 - egyáltalán nem éghető

Bedolgozási idő 60 perc

Vízfelhasználás 11 l / 25 kg

Megengedett vastagság Egy rétegben 0-5 mm vastagságban hordható fel

Alkalmazási hőmérséklet +5 – +25°C

Kiadósság 0,15 kg/m2 – Norgips gipszkarton lemezek fugáinak kitöltésénél

Felhasználhatósági idő 9 hónap

Csomagolás 25 kg-os zsák (48 darab raklaponként)

ELŐNYÖKA TERMÉK LEÍRÁSA

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

COMPLEMENTARY PRODUCTS

Lemez + Profil + Massza + Tartozékok = NORGIPS rendszer
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NORGIPS START

Kiadás: 2019 augusztus

Csomagolás Darabszám egy raklapon

(kg) (db) (kg)

25 48 1 200

Az aljzatnak szilárdnak, száraznak, zsírtól, portól és laza 
részecskéktől mentesnek kell lennie.

Mielőtt az anyagot a vágott élekre felvinné, nedves ecsettel 
porolja le azokat.

Az eredeti élű NORGIPS S lapok függőleges illesztéseinél 
a hézagoló masszát kb. 10 cm szélességben kell felvinni, 
majd ebbe bele kell süllyeszteni a papír vagy az üvegfátyol 
erősítő szalagot. Miután megszáradt, egy második réteg 
szerkezeti simító masszát viszünk fel a fugára. A lemezek 
lemezcsavarokkal való csavarozásának helyeit is begletteljük.

Ha üvegszálas hálós erősítőszalagot használnak, akkor azt 
közvetlenül a gipszkarton lemezek és a perem közötti hézagra 
lehet felhordani, majd a szerkezeti fugát kétszer is ki kell tölteni 
hézagoló masszával.

A vízszintes hézagokat vízzel megnedvesítjük, majd a 
kiválasztott hézagoló masszával töltjük ki.

Miután megszáradt a hézagkitöltő massza, egy újabb réteget 
viszünk fel, majd papír- vagy üvegfátyol szalagot helyezünk 
bele.

Ha megszáradt, távolítsa el a felesleges masszát. Így kapjuk 
meg a fuga szerkezeti rétegét, amelyet a fuga Q1 kitöltési 
szintjeként határozunk meg.

Az így elkészített fuga alkalmas a Q2, Q3 vagy Q4 szintként 
meghatározott befejező munkákhoz (lásd a kapcsolódó 
termékeket).

• A glettanyagot +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell 
használni. A zárt zsákokat száraz helyiségben, fa raklapokon 
kell tárolni.

• A keveréshez és a gletteléshez tiszta, rozsdamentes acélból 
készült eszközöket és szerszámokat használjon - ellenkező 
esetben a feldolgozási idő lerövidül.

• Felhasználható 9 hónapig.
• További információk www.norgips.eu/hu weblapon

A glettanyagot fokozatosan kell beszórni egy tiszta vízzel töltött 
edénybe, 25 kg száraz keverékhez 11 l víz arányban, és keverje 
kézzel vagy lassú keverővel, hogy egyenletes állagot kapjon.  
A glettet a vízzel való összekeverést követő 60 percen belül fel 
kell használni.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE A MASSZA ELKÉSZÍTÉSE 

GIPSZKARTON LEMEZEK CSATLAKOZÁSAINAK GLETTELÉSE TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

NORGIPS sp. z o.o. 
 
 

www.norgips.eu/hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak 
termékleírások. Ezek általános iránymutatások, 
amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon 
alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét 
alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és 
fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket, 

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes 
értesítés nélküli megváltoztatására.
A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen 
követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek 
kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával /  
a Norgips képviselőjével.


