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AKKORDSPACHTEL FEIN
Avem plăcerea să vă prezentăm unul dintre cele mai
competitive produse marca Caparol, o pastă de glet
specială, gata pregătită pentru aplicare la interior.
Acest produs a fost conceput pentru a fi de un real folos
în activitatea meseriașilor specializați în finisaje interioare.

Akkordspachtel fein este un glet de dispersie
pentru interior, sub formă de pastă, destinat reparării
imperfecțiunilor mici din suport, precum: lovituri și
defecte, a fisuri și a goluri de aer de la suprafață, precum
și pentru gletuirea netedă a suprafețelor de tencuială,
ghips-carton sau beton.

Produsul este diluabil cu apă, ecologic ușor de aplicat și
prelucrat, cu aderență foarte bună la stratul suport. După
uscare, stratul gletuit este foarte tare (rigid), nu fisurează.
Akkordspachtel fein se aplică într-un strat subțiere, de
până la 2 mm, pentru obținerea de suprafețe foarte fine,
pregătite pentru vopsitorii de înaltă calitate.

Akkordspachtel fein prezintă câteva avantaje față de restul gleturilor ce se găsesc pe piața materialelor de construcții,
avantaje pe care le prezentăm în continuare:
• Akkordspachtel fein este gata pregătită pentru
• La gleturile cu conținut mai ridicat de ipsos, prin
aplicare. Gleturile sub formă de pulbere necesită
aplicarea cu pensula sau bidineaua a grundurilor
amestecul cu apă, ceea ce pentru aplicatori implică
transparente, apare un risc crescut de apariție a unor
muncă și timp suplimentar pentru pregătirea
dungi inestetice. Akkordspachtel fein este un glet pe
bază de dispersie, iar apariția acestor dungi inestetice
materialului.
• Gleturile la sac, sub formă de pulbere au un conținut
sunt excluse. Mai mult de atât, la vopsirea cu vopsele
mai mare sau mai mic de ipsos, ceea ce face ca
lavabile a suprafețelor gletuite cu Akkordspachtel fein,
materialul pregătit să fie caracterizat de un timp de
de cele mai multe ori, nu mai este necesară aplicarea
găleată mai scurt iar consistența materialului să se
unui grund.
schimbe într-o durată scurtă de timp. Akkordspachtel
• Culoarea gletului Akkordspachtel fein este alb natural.
fein are o consistență optimă ce se menține pe întreaga
Produsul poate fi nuanțat cu max. 5% coloranți
perioadă de aplicare, este foarte maleabil, nu stropește,
CaparolColor sau AmphiColor (fostul AVA). Prin nuanțarea
aplicarea fiind foarte ușoară și economă.
gletului, eventualele mici imperfecțiuni din suprafața
• După uscare, gletul Akkordspachtel fein se poate șlefui
gletuită devin mai ușor de identificat, iar vopseaua va
sau drișcui umed pentru obținerea de suprafețe foarte
avea o capacitate de acoperire mult mai bună.
fine. Posibilitatea de drișcuire umedă a eventualelor
• Akkordspachtel fein este disponibil în ambalaje
bavuri rămase din procesul de gletuire este foarte
de 25 de kg cât și 7 kg, cel de 7 kg fiind destinat
pentru repararea unor suprafețe mici sau pentru tehnici
apreciată de clienții noștri, deoarece nu se mai produce
praf.
decorative.
Testați calitatea Caparol - testați produsul Akkordspachtel fein.
Pentru detalii suplimentare legate de acest produs, vă rugăm să necontactați atât pe adresa de e-mail
tehnic@caparol.ro cât şi telefonic la numărul apelabil gratuit 0800.800.600.
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