
 

 

 

 

 

 

 

 

 

START + FINISH 2 in 1               
 
Glaistymo mišinys 

Glaistymo masė sienų ir lubų paviršių pažeidimams užpildyti, bei glaisto dangoms 

suformuoti prieš dažymą ir tapetus 
 

IN 35 

40 
 

 galima naudoti mašininiu būdu 

 lengva šlifuoti 

 iki 10 mm storio sluoksnis  

 „kvėpuojantis“, laidus garams 

 padidintas vandens įgeriamumas  

 geras sukibimas 

 galima dažyti bet kokios rūšies dažais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glaistymo mišinys Ceresit IN 35 START + FINISH 2 in 1 
naudojamas sienų ir lubų paviršiuje esantiems įtrūkimams, 
plyšiams ar įbrėžimams užpildyti. Technologija 1nSure taip 
pat leidžia glotniai ir patvariai dangai suformuoti prieš dažant 
bet kokios rūšies dažais. Be to, naudojant šį mišinį 
suformuojamas tvirtas ir patvarus pagrindas tapetams 
klijuoti. Ceresit IN 35 START + FINISH 2 in 1 taip pat 
puikiausiai tinka naudoti kaip pirminis sluoksnis po 
baigiamąja danga Ceresit IN 45 SUPER FINISH arba 
Ceresit IN 46 PREMIUM FINISH. Glaistymo mišinys Ceresit 
IN 35 START + FINISH 2 in 1 gali būti naudojamas 
kampinėms juostoms įtvirtinti. Dėka specialios formulės, 
medžiaga turi padidintą vandens įgeriamumą darbo 
paprastumui. Glaistymo mišinys IN 35 puikiai sukimba su 
gipso pagrindais, gipskartonio plokštėmis, akytojo betono, 
cementinio tinko, cemento ir kalkių tinko pagrindais. Taip pat 
gali būti naudojamas ant betoninio pagrindo. Ceresit IN 35 
START + FINISH 2 in 1 gali būti naudojamas mašininiu 
būdu, naudojant atitinkamus įrenginius. Medžiaga neturėtų 
būti naudojama ant medinių, metalinių, stiklinių ar plastikinių 
pagrindų ir patalpose, kurioms būdingas padidintas 
drėgnumas. 
 

Ceresit IN 35 START + FINISH 2 in 1  gali būti naudojamas 
ant patvarių ir sausų pagrindų, nuo kurių nuvalyti riebalai,  

 
 

bitumas, dulkės, nesukibę tinko sluoksniai, sukibimą 
mažinančios medžiagos, pavyzdžiui: 
• cemento bei cementinio ir kalkių tinko (daugiau kaip 
28 dienos, drėgnumas < 4%), betono (kaip 3 mėnesiai, 
drėgnumas < 4%), nugruntuoto apdailos gruntu Ceresit IN 
10; 
•  gipsinio pagrindo, kurio drėgnumas mažesnis kaip 1 proc., 
gruntuoto apdailos gruntu Ceresit IN 10; 
•  gipso pluošto ir gipskartonio plokščių, tvirtinamų pagal 
plokščių gamintojų nurodymus, iš pradžių nugruntuotų 
apdailos gruntu Ceresit IN 10; 
• tvirtų, gerai sukibusių dažų dangų.  
• lygaus betono (daugiau kaip 3 mėnesių, drėgnumas ≤4 
proc.), nugruntuoto gruntu „Ceresit“ CT 19 Super Grip. 
Nešvarumus ir nepatvarius sluoksnius, tepamąsias 
medžiagas ir dažų dangas reikia visiškai pašalinti. 
Sausus ir itin daug vandens įgeriančius pagrindus, o ypač 
akytojo betono ir silikatinių blokelių mūrą, patariama gausiai 
nugruntuoti apdailos gruntu Ceresit IN 10 ar CT 17 Profi ir 
palaukti maždaug 2 valandas, kol išdžius. Grunto 
„Ceresit“ CT 19 Super Grip, džiūvimo laikas priklauso nuo 
pagrindo rūšies ir gali trukti nuo 2 iki 24 valandų.  
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

Į pamatuotą švaraus ir šalto vandens kiekį įberti pakuotės 
turinį ir maišyti gręžtuvu su maišikliu, kol susidarys vienalytė 
masė be grumstų. Palaukti maždaug 5 min. ir dar kartą 
išmaišyti.  Jei reikia, įpilti šiek tiek vandens (apie 3 proc.) ir 
dar kartą išmaišyti.  
Glaistant gipso kartono plokščių sandūros vietas, pirmame 
etape mišinį IN 35 START + FINISH 2 in 1 reikia kruopščiai 
įspausti taip, kad būtų užpildyta pilnai siūlė. Po to įklijuoti 
armuojančią juostą (popierinę ar flizelino). Prieš klijuojant 
popierinę juostą, ją reikia sudrėkinti. Sukietėjus pirmam 
sluoksniui, antras IN 35 mišinio sluoksnis  dengiamas 
plačiau, negu buvo dengiamas pirmas sluoksnis su juosta. 
Nenaudoti savaime prilimpančio stiklo pluošto tinklelio. 
Išdžiūvusį sluoksnį reikia nušlifuoti, po to nuvalyti dulkes, 
nugruntuoti ir nudažyti. 
Glaistant didesnius paviršius, galima kelis kartus tepti 
plonesnį sluoksnį arba iš karto tepti storesnį sluoksnį. Po to 
medžiagą reikia išlyginti plačia nerūdijančiojo plieno mente ir 
palikti džiūti. Po pirminio medžiagos sukietėjimo ją galima 
šlifuoti švitriniu popieriumi, šlifuojamuoju tinkleliu arba 
šlifuokliu (vadinamąja „žirafa“). Didesnių nelygumų atveju 
medžiagą reikia dar kartą nuglaistyti plonu sluoksniu, o jei 
reikės – pakartoti tai kelis kartus (ankstesniam sluoksniui 
visiškai išdžiūvus).  Vienu kartu iš karto patariama tepti iki 5 
mm storio sluoksnį. Taip pat netepti plonesnės kaip 1 mm 
dangos. Išdžiūvusį sluoksnį reikia nušlifuoti, nuvalyti nuo jo 
dulkes, po to nugruntuoti ir nudažyti. 
Jei medžiaga purškiama aparatu, rekomenduojame naudoti 
glaistymo aparatą Graco T-MAX arba Wagner PS 3.39, 
antgalio 651 dydis 2–5 mm sluoksniui, 433 antgalis 0–2 mm 
sluoksniui.  
Visiškai išdžiūvęs ir gruntu IN 10 ar CT 17 Profi nugruntuotas 
mišinys gali būti dažomas – šiuo tikslu naudotinas tik volelis.  
Tapetams klijuoti reikia naudoti atitinkamus Metylan klijus ir 
laikytis gamintojo nurodymų. 
 

 
Įpilti tik tiek vandens, kiek nurodyta instrukcijoje. Pernelyg 

didelis vandens kiekis pablogina glaisto apdorojimo savybes.  
Darbus atlikti sausomis sąlygomis, kai oro ir pagrindo 
temperatūra yra nuo +10° iki +25 °C. Kitokiomis sąlygomis 
reikia atsižvelgti į greitesnį arba lėtesnį medžiagos rišimąsi. 
IN 35 sudėtyje yra gipso, kuris po sumaišymo su vandeniu 
yra neutralus. Saugoti odą ir akis. Laikyti vaikams 
nepasiekiamoje vietoje. Neįkvėpti dulkių. Patekus į akis, 
gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
 

 
20 kg ir 3 kg maišai. 
 

 

Sudėtis: gipso rišiklių mišinys su mineraliniais 
užpildais ir modifikatoriais 

Tankis: apie 1,0 kg/dm3 

Maišymo proporcijos: 1,35 - 1,65 l vandens ir 3 kg mišinio 

4,5 – 5,5 l vandens ir 10 kg mišinio 

9,0 - 11,0 l vandens ir 20 kg mišinio 

Naudoti, kai 
temperatūra: 

nuo +10° iki +25 °C 

Sunaudojimo laikas:                             iki 2 valandų 

Džiūvimo laikas: priklauso nuo tepamo sluoksnio storio 

ir sąlygų, kuriomis medžiaga yra 

naudojama. Vidutinis džiūvimo laikas 

yra maždaug 7 valandos, esant 1–2 

mm storio sluoksniui, +20 °C 

temperatūrai ir 50% santykiniam oro 

drėgnumui 
 

Pradinis rišimasis:             > 20 min. 
 

Lenkiamasis stipris: >1,0 N/mm² 

Gniuždomasis stipris:    ≥ 2,0 N/mm² 

Sukibimas su pagrindu:    ≥  0,1 N/mm² 
 

Gipso rišiklio kiekis  
perskaičiuojant į  
CaSO4, proc.:                              < 50 
 

Orientacinis sunaudojimas: maždaug 1 kg/m²  kiekvienam 

storio milimetrui 

Degumas:     A1 klasė 

Lenkiamasis stipris: 

 

  > 200 (pagal standartą EN 13963) 

 

Sandėliavimas:  
 

Iki 9 mėnesių nuo pagaminimo 

datos, sandėliuojant ant padėklų, 

esant sausoms sąlygoms, 

originaliose ir nepažeistose 

pakuotėse. 

Gaminys atitinka standartą EN 13279 kategorijoje B2/50/2 bei 

standartą EN 13963. Tipas 3B. 

 

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu: 
Arūnas Mingaila  +370 616 20960 darbo dienomis darbo laiku 

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų 
įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir 
reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) 
standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais 
tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, 
nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. 
Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C 
aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro 
drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis 
medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis. 

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto 
tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. 
Medžiagos ir sąlygos kiekvienąkart naudojant gali skirtis ir mes joms 
įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir 
patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės 
atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinį patarimą, 
nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį 
techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai 
netenka galios. 

 

 

DĖMESIO! 

PAKUOTĖ 

TECHNINIAI DUOMENYS 


