
Gyproc ProFin
Gipskartonio plokščių, tinko ir betono paviršiaus 
glaistymui skirtas gipsinis glaistas su kibumą 
stiprinančiais polimeriniais priedais. Taip pat tinka 
siūlėms tarp gipskartonio plokščių užglaistyti.

Gyproc Super
Aukštos kokybės, greitai kietėjantis, lengvai 
šlifuojamas gipsinis glaistas, siūlėms tarp 
gipskartonio plokščių pirminiam ir baigiamajam 
glaistymui.

Gyproc Vario
Ypač aukštos kokybės, greitai kietėjantis gipsinis glais-
tas, siūlių tarp gipskartonio plokščių užglaistymui, kur 
siūlių stiprumui keliami ypač aukšti reikalavimai.

Gyproc
 Glaistai gipskartonio siūlėms



Gyproc ProFin
Gyproc Pro Fin – tai viso paviršiaus glaistymui ir siūlių tarp gipskartonio plokščių užpildymui 
skirtas „klasikinis“ sausas gipsinis glaistas su kibumą stiprinančiais polimeriniais priedais. 
Glaistant siūles būtina naudoti armavimo juostą. Glaistas skirtas vidaus darbams. Tinka įvairių 
paviršių (pvz., gipskartonio, tinko ar betono) paviršių glaistymui bei siūlių tarp gipskartonio 
plokščių užpildymui. Galima glaistyti tiek rankiniu, tiek mašininiu (purškiant be oro) būdu.   
Gyproc Pro Fin yra sausas mišinys, kurį tereikia supilti į švarų vandenį (0,4-0,45 ltr/kg).  
Mišinys maišomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Kietėjimo laikas priklauso nuo glaistomo 
paviršiaus temperatūros bei patalpos santykinės oro drėgmės. Oro ir glaistomo paviršiaus 
temperatūra turi būti ≥ 5ºC iki džiūvimo pabaigos. Patalpos santykinė oro drėgmė  neturi 
viršyti 80%. Glaistant paviršius, tepami keli 0–1 mm storio glaisto sluoksniai. 
Kitas sluoksnis tepamas tik išdžiuvus prieš tai užteptam sluoksniui.  Sukietėjęs glaistas 
lengvai šlifuojamas. Paruoštas glaistas gali būti sunaudotas per kelias savaites.
Gyproc Pro Fin išeiga glaistant paviršius yra apie 1,5 kg / m²/mm.

Gyproc Super
Gyproc Super – tai aukštos kokybės, greitai kietėjantis sausas gipsinis glaistas, skirtas 
gipskartonio plokščių siūlių užpildymui ir baigiamajam glaistymui. Glaistant gipskartonio 
plokščių siūles būtina naudoti armavimo juostą. Glaistas skirtas vidaus darbams.
Gyproc Super – tai ypatingos sudėties gipsinis glaistas. 0–5 mm storio sluoksnis visiškai 
sukietėja praėjus 2 valandoms. Trumpas glaisto kietėjimo laikas leidžia užglaistyti siūles 
tarp gipskartonio plokščių per vieną dieną, net jei reikia glaistyti dviem ar trimis sluoksniais. 
Gyproc Super yra sausas mišinys, kurį tereikia supilti į švarų vandenį (apie 5 kg sauso mišinio / 
3,7 ltr. vandens) ir palaukti 2 minutes, vėliau gerai išmaišyti. 
Mišinys maišomas rankiniu arba mechaniniu būdu. Paruoštas mišinys pradeda stingti praėjus 
60 minučių. Oro ir glaistomo paviršiaus temperatūra turi būti ≥ 5ºC iki džiūvimo pabaigos. 
Sukietėjęs glaistas šlifuojamas švitriniu popieriumi. 
Gyproc Super paruošto glaisto išeiga glaistant paviršius apie 1,0 kg / m²/mm, siūles – apie 
0,25–0,35 kg/m2

Gyproc Vario
Gyproc VARIO – tai aukštos kokybės, greitai kietėjantis sausas gipsinis glaistas, skirtas 
gipskartonio plokščių siūlių užpildymui , kur siūlių stiprumui keliami ypač aukšti reikalavimai. 
Glaistant gipskartonio plokščių siūles būtina naudoti armavimo juostą. VARIO (HRAK) tipo 
briaunoms, armavimo juosta nebūtina. Glaistas skirtas vidaus darbams.
Gyproc VARIO yra sausas mišinys, kurį tereikia supilti į švarų vandenį (apie 5 kg sauso  
mišinio / 2,7 ltr. vandens) ir palaukti 2 minutes, vėliau gerai išmaišyti. Mišinys maišomas 
rankiniu arba mechaniniu būdu. Paruoštas mišinys pradeda stingti praėjus 45 minutėms.  
Oro ir glaistomo paviršiaus temperatūra turi būti ≥ 5ºC iki džiūvimo pabaigos. Sukietėjęs 
glaistas šlifuojamas švitriniu popieriumi. 
Gyproc VARIO – tai ypatingos sudėties greitai kietėjantis gipsinis glaistas. 0–5 mm storio 
sluoksnis visiškai sukietėja praėjus 2 valandoms. Trumpas glaisto kietėjimo laikas leidžia 
užglaistyti siūles tarp gipskartonio plokščių per vieną dieną, net jei reikia glaistyti dviem
ar trimis sluoksniais. 
Gyproc VARIO paruošto glaisto išeiga glaistant paviršius apie 1,7 kg / m²/mm, siūles – apie 
0,330 kg/m2.
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