
Rimano Glet XL to tynk gipsowy drobnoziarnisty, 
do wykonywania ostatecznej warstwy na ścianach i sufitach 
przed malowaniem, tapetowaniem itp. w wewnętrznych 
pomieszczeniach budynków.

Rimano Glet XL służy do całopowierzchniowego 
wykonywania gładzi na tynkach cementowo-wapiennych, 
tynkach gipsowych, betonie komórkowym, bloczkach 
gipsowych i płytach gipsowo-kartonowych oraz 
na podłożach betonowych. 

Gładź gipsową Rimano Glet XL można nakładać 
w technologii tradycyjnej lub bezpyłowej (bez szlifowania).

Może być zastosowana zarówno w budownictwie nowym 
jak i starym, w budynkach mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. RIMANO GLET XL nie nadaje się do stosowania 
pod okładziny ceramiczne.

Zastosowanie

Podłoże powinno być czyste, suche, wolne od pyłu i kurzu 
oraz wszelkich środków zmniejszających przyczepność 
tj. oleje, tłuszcze, farby. W podłożach wykonanych 
z betonu muszą być zakończone procesy wiązania 
tj. można rozpocząć prace najwcześniej 28 dni po wylaniu 
betonu. Wystające pręty i druty stali zbrojeniowej oraz 
inne elementy stalowe powinny być zabezpieczone 
przed kontaktem z gładzią (możliwość wystąpienia 
reakcji chemicznej – korozji, przy kontakcie z gipsem). 
Większe ubytki w podłożach powinny być wcześniej 
wypełnione tynkiem ręcznym Rigips (np. Rimano MAX 
Baza lub Rimano 6–30). Stare tynki oraz inne materiały 
o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć. Podłoża 
o wysokiej nasiąkliwości zaleca się zagruntować środkiem 
gruntującym Rikombi Grund, który wyrównuje chłonność 
podłoży. Podłoża gładkie, o niskiej nasiąkliwości, należy 
zagruntować środkiem gruntującym Rikombi Kontakt, 
który zwiększa przyczepność i chropowatość powierzchni. 
Temperatura powietrza, materiału i podłoża powinna 
wynosić powyżej +5°C.

Przygotowanie podłoża

Rimano Glet XL
wysokowydajna gładź szpachlowa
do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej



Przygotować zaprawę dodając ok. 1,5 kg RIMANO GLET XL 
do 1 litra czystej wody. Następnie pozostawić 
na ok. 3 minuty i po tym czasie wymieszać zaprawę 
ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła, 
aż do uzyskania jednorodnej masy.  Upewnić się, 
że podłoże jest czyste, suche i zwarte. Usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia, które zmniejszają przyczepność. 

RIMANO GLET XL można nakładać w dwóch warstwach: 
pierwszą warstwę o odpowiedniej grubości, a następnie 
gdy zwiąże (ale przed wyschnięciem) – można nałożyć 
drugą, ale wyłącznie tzw. „zerową” warstwę, w celu 
zamknięcia porów warstwy pierwszej. 

Rimano Glet XL dzięki swoim właściwościom umożliwia 
zastosowanie techniki blichowania (wygładzania na mokro, 
bez szlifowania). Dzięki temu powierzchnię można wykonać 
w ciągu jednego dnia (oszczędność czasu!), bez szlifowania 
(uciążliwego pyłu). 

Jeśli istnieje potrzeba nałożenia grubszej drugiej warstwy, 
wówczas należy poczekać z jej nałożeniem do momentu, 
aż pierwsza warstwa całkowicie zwiąże i wyschnie. 
Szlifowanie zaleca się wykonywać w sposób mechaniczny. 
Podłoże należy odpowiednio przygotować.

Sposób użycia

•  Zgodny z normą: PN-EN 13279-1:2008.
•  Reakcja na ogień: A1 (nie rozprzestrzenia ognia).
•  Wytrzymałość na ściskanie: ≥2,0 N/mm2.
•  Czas wiązania: 90 minut.
•  Okres ważności: 12 miesięcy.
•  Grubość warstwy: 0–10 mm.

Parametry techniczne

• Stosować w temp. min. +5°C i maks. +30°C.
•  Do mieszkania należy używać wyłącznie czystych naczyń 

i czystej wody.
•  Podłoże nie powinno być narażone na zawilgocenie 

i przemarznięcie.
•  W przypadku gruntowania podłoża należy tę czynność 

wykonać min. 24 godz. przed nakładaniem kleju.
•  Świeży i wilgotny beton nie nadaje się na podłoże 

pod gładź gipsową
•  Otwarte opakowanie szczelnie zamknąć i zużyć w ciągu 

3 miesięcy.
•  Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych 

opakowaniach i suchych pomieszczeniach max. 
12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed 
zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

•  Do przygotowanej zaprawy nie należy dodawać innych 
materiałów, ani wody. Odstępstwo od tej zasady może 
spowodować pojawienie się uszkodzeń. Używać czystych 
narzędzi, wiadra i wody!

Wskazówki

Rimano Glet XL
wysokowydajna gładź szpachlowa
do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
Biuro Rigips w Warszawie
ul. Cybernetyki 21
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 457 14 57 lub 8
Fax +48 22 457 14 55
Dział techniczny 801 328 788
www.rigips.pl

Dane zawarte w niniejszej ulotce stanowią wyłącznie opis produktu.  
Są to ogólne wskazówki oparte na naszej wiedzy i doświadczeniach  
i nie odnoszą się do konkretnych zastosowań. Stale ulepszając  
i rozwijając oferowane przez naszą firmę produkty, zastrzegamy  
sobie prawo do zmiany parametrów bez uprzedniego informowania.  
Prezentowane dane nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek 
roszczeń. W razie potrzeby prosimy zwrócić się do Działu  
Technicznego Rigips.

lipiec 2013
produkt:  Rimano Glet XL – wysokowydajna gładź szpachlowa  

do aplikacji tradycyjnej lub bezpyłowej – str. 2/2


