
Gleturi gata preparate
�i accesorii

Sheetrock®



Materiale de gletuit 
gata preparate �i accesorii 

Tehnologii de ultimã orã - pentru succesul dvs.
Gleturile gata preparate SHEETROCK® sunt produse de peste 
o jumãtate de secol. Ele au fost introduse pe pia�ã în anul 1953 
prin firma USG �i de atunci a început uimitoarea ascensiune a 
compozi�iilor de gletuire SHEETROCK®. În prezent gleturile gata 
preparate SHEETROCK® de�in o pozi�ie a unui lider de pia�ã 
incontestabil. Constructorii din întreaga lume au transformat 
produsele SHEETROCK® chiar �i în afara Americii de Nord într-un 
succes imens. Chiar �i în Europa s-au putut impune tot mai puternic 
avantajele oferite de produsele SHEETROCK®. USG a oferit cu un 
know-how de peste 100 ani în inventarea, dezvoltarea �i produc�ia 
de produse pentru construc�iile uscate în mod constant înnoiri 
revolu�ionare. Dumneavoastrã pute�i beneficia astãzi de aceste 
progrese tehnologice - pentru succesul dvs.

Produsele SHEETROCK® pot fi ob�inute în comer�ul de specialitate 
cu sortimente bogate. Re�eaua de distribuitori USG din întreaga 
Europã are grijã sã vã ofere oricând produsele necesare.

Aceastã bro�urã vã oferã o privire de ansamblu asupra paletei de 
produse SHEETROCK®, vã prezintã posibilitã�ile de utilizare, descrie 
unelte �i moduri de lucru noi �i vã informeazã cu privire la avantajele 
pe care le ve�i avea prin utilizarea produselor SHEETROCK®.

Existã posibilitatea ca noi sã nu vã rãspundem la toate întrebãrile. 
Dacã este a�a - folosi�i �ansa dvs. Face�i o rezervare gratuitã, fãrã 
obliga�ii pentru dvs., pentru o prezentare a produselor pe �antierul 
dvs. A�a vã pute�i convinge personal de avantajele multiple oferite de 
produsele SHEETROCK®. 

* Contact la adresa info-ro@usg.com
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Produktname - Gebrauchsfertig

Universal
Glet fin gata preparat

Pentru finisarea de rosturi �i pentru gletuirea de suprafe�e mari

•	 Pentru suprafe�e superioare cu trepte de calitate Q2-Q4
•	 Excelent pentru prelucrarea manualã cât �i pentru cea mecanizatã
•	 Pentru gletuirea suprafe�elor de la plãci din gips-carton sau din gips cu fibrã de celulozã,
 pentru suprafe�e de beton, pentru blocuri din BCA �i pentru diferite suprafe�e de construc�ii 
 vechi
•	 Sensibil mai u�or de prelucrat datoritã consisten�ei cremoase �i a proprietã�ilor foarte bune la 
 glisare �i la aderen�ã
•	 �lefuire foarte u�oarã
•	 Rezultate vizibil mai bune
•	 Închiderile netede de rosturi �i lipsa unor reac�ii chimice cu culorile de calitate, peliculele de 
 aracet �i suprafe�ele de tapet u�ureazã lucrãrile de tencuire.

Glet	universal	-	formula	u�oarã	VLS
Glet gata preparat

Pentru umplerea rosturilor de la plãcile din gips-carton în combina�ie cu benzi de armare
din hârtie (Q1)

•	 Se admite de asemenea finisarea rosturilor de la plãcile din gips carton (Q2) 
•	 Este potrivit la fel de bine pentru gletuirea suprafe�elor mari la plãci din gips carton sau din gips 
 cu fibrã de celulozã, la suprafe�e de beton, la blocuri din BCA �i la diferite suprafe�e de 
 construc�ii vechi (Q3/Q4)
•	 Comportament de retragere optimizat
•	 U�or de prelucrat - o reducere de greutate de pânã la 25% cu acela�i volum în compara�ie cu 
 alte compozi�ii obi�nuite.
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Gleturile SHEETROCK® gata preparate au fost realizate pentru utilizãri manuale �i mecanizate pe 
o varietate de suprafe�e. Indiferent dacã este vorba de plãci din gips-carton, tencuialã, BCA sau 
alte suprafe�e - posibilitã�ile variate de utilizare �i rezultatele excelente la prelucrarea rosturilor 
�i la gletuirea suprafe�elor întinse fac ca acest produs sã fie atât de îndrãgit la profesioni�tii din 
întreaga lume.

Baza pentru gleturile SHEETROCK® gata preparate sunt formule pe bazã de vinil, care au fost 
premixate pe baza unei proceduri speciale devenind o compozi�ie finã �i cremoasã. Aceasta 
asigurã o calitate ridicatã durabilã �i contribuie la economisirea de timp �i de bani, deoarece 
sunt eliminate procedeele de amestecare prealabilã.

Materiale	de	gletuit	gata	preparate	SHEETROCK®

Top	pentru	multe	suprafe�e



Glet pentru pulverizare gata preparat

Special pentru gletuirea mecanicã a suprafe�elor mari

•	 În locul unei gletuiri manuale care presupune mult timp
•	 Potrivit pentru cele mai diferite suprafe�e de suport 
•	 Economise�te efortul, timpul �i banii 
•	 Aplicare simplã 
•	 Consisten�ã optimizatã 
•	 Comportament excelent la scurgere 
•	 Comportament foarte bun la retragere
•	 Capacitate excelentã de umplere
•	 Uscare u�oarã, fãrã fisuri la uscare
•	 �lefuire foarte u�oarã

Spritzspachtel	ProSpray	Compound

Spritzspachtel	Tuff-Hide
Glet pentru pulverizare gata preparat - grunduire si finisare de suprafete

Pentru gletuire mecanicã a suprafe�elor mari, pentru grunduire �i pentru finisarea 
suprafe�elor într-o singurã etapã de lucru

•	 Aplicare simplã cu aparatura de tip „Airless”.
•	 Se autoeteze�te fãrã �pãcluire
•	 Foarte economic - nu este nevoie de etape de lucru separate pentru grunduire �i pentru 
 gletuire
•	 Se usucã în termen de 30 - 60 minute sub forma unei suprafe�e netede, albe
•	 Foarte rezistent la abraziune
•	 Poate fi colorat cu pigment - poate fi folosit în zonele de tavan fãrã altã tencuialã 
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Fãrã amstecare, fãrã a�teptare - început imediat

Un avantaj esen�ial care vine din partea gleturilor gata preparate. Dvs. deschide�i recipientul, 
amesteca�i scurt compozi�ia �i începe�i imediat cu lucrul. Acest lucru economise�te mult timp �i 
prin aceasta bani. În plus nu se genereazã praf, deoarece se eliminã procesul de mixare.

Fãrã apã
Gleturile SHEETROCK ® gata de utilizare sunt deja gata preparate. Astfel nu mai este nevoie de 
apã pe �antier.

Materiale	de	gletuit	gata	preparate	SHEETROCK®

Top	pentru	multe	suprafe�e

Gleturi	gata	preparate	SHEETROCK®

Pur	�i	simplu	un	gletuit	mai	bun	
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Fãrã reziduuri
Consumul este doar acela de care ave�i nevoie. Recipientul poate fi închis pur �i simplu dupã 
etapa de lucru. Gleturile SHEETROCK ® gata de utilizare pot fi aplicate �i la un moment ulterior.

Îndepline�te toate dorin�ele
Diferitele gleturi gata preparate SHEETROCK ® vã asigurã rezultate de mare calitate în 
prelucrarea rosturilor �i în gletuirea suprafe�elor mari.

Gleturi	gata	preparate	SHEETROCK® 

Pur	�i	simplu	un	gletuit	mai	bun

Base Filler
Glet gata preparat (utilizare limitatã) 

Special pentru gletuirea primului strat la aplicarea dublã de plãci din gips carton

•	 Rentabilitate ridicatã - produs cu costuri avantajoase 
•	 Potrivit exclusiv pentru prelucrarea rosturilor de la primul strat în cazul unei aplicãri duble de 
 plãci din gips carton
•	 Nu este potrivit pentru umplere sau pentru finisarea stratului vizibil de gips carton

Grund First Coat
Grund gata preparat 

Dezvoltat special pentru grunduirea noilor pere�i �i tavane din gips carton

•	 Aplicare simplã cu trafaletul �i bidineaua
•	 Potrivit pentru instrumentele de pulverizare Airless �i pentru cele conven�ionale
•	 Foarte economic la consum 
•	 Minimizeazã amprentele rosturilor �i alte asperitã�i 
•	 Calitã�i excelente de acoperire, cu uscare rapidã
•	 Colorat alb 
•	 Blocheazã lignina, adicã nu se va înregistra o decolorare datoritã umiditã�ii �i a luminii

Super Finish Formula VLS ProSpray Tuff Hide First Coat

Finisare rosturi ••• •

Gletuire de suprafe�e mari •• • ••• •••

Gletuire la col�uri •• ••

Umplerea rosturilor •••

Grunduire 											•••* •••

Asisten�ã	SHEETROCK®	în	luarea	deciziilor	

•••	utilizare	preferatã,	••	potrivire	bunã,	•	potrivire;	*	gletuire	de	suprafe�e mari, inclusiv grunduire
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Gleturi	gata	preparate	SHEETROCK® 

Pur	�i	simplu	un	gletuit	mai	bun

mai rapid - mai u�or	-	mai	curat	-	mai	bine

Recomandare: Gleturile SHEETROCK® gata preparate sunt optime pentru aplicarea prin instru-
mentele profesionale Airless. Testele realizate cu aparatura firmei Wagner, D-88677 Markdorf 
aratã faptul urmãtor: structura compozi�ionalã a gleturilor SHEETROCK® împiedicã o închegare 
a substan�ei �i prin aceasta o înfundare a duzelor.
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Rezisten�a la fisuri în zone cu rosturi �i col�uri interioare precum �i la protec�ia robustã a 
muchiilor �i a col�urilor exterioare îi separã pe cei buni de cei slabi. Rezultatele de calitate pot fi 
ob�inute doar cu materiale de calitate.

USG vã oferã îmbinãri , care sunt adaptate la gleturile preparate SHEETROCK®, o protec�ie 
flexibilã a bordurilor (rolã) �i profile învelite în hârtie pentru protec�ia col�urilor, în diferite feluri de 
execu�ie, care vã ajutã sã cre�te�i valoarea muncii dvs.

Flexibilitatea ridicatã, economia enormã de timp împreunã cu manipularea precisã �i simplã cu 
rezultate convingãtoare sunt elemente distinctive pentru aceste produse - astfel încât clientul 
dvs. sã se bucure mul�i ani la rând de lucrarea dvs.

Protec�ie a bordurilor cu înveli� de hârtie 
Profilele SHEETROCK® învelite în hârtie care sunt destinate pentru protec�ia col�urilor metalice �i 
a profilelor de îmbinare prezintã multe avantaje la prelucrare �i cu privire la rezultate. Ele oferã 
printre altele o protec�ie ridicatã fiind realizate din metal zincat.

Aceste avantaje sunt oferite prin înveli�ul de hârtie:
•	 Îmbinare optimã cu suprafa�a plãcilor
•	 Protec�ie împotriva formãrii fisurilor de deplasare ale clãdirilor 
•	 Repara�ii simple, consistente în cazuri de deteriorãri
•	 Minimizarea reclama�iilor apãrute în urma fisurilor

Benzi	�i	profile	de	muchii	

Benzi	de	îmbinare	din	hârtie

Benzile de îmbinare din hârtie au o rezisten�ã considerabil mai mare fa�ã de cele din fibrã de 
sticlã. Se evitã �lefuirea accidentalã. Utilizarea benzilor de armare din hârtie diminueazã apari�ia 
unor fisuri ulterioare în rosturi �i minimizeazã astfel reclama�iile.
Lungime: 76 metri, lã�ime 5,25 cm

•	 Îndoire la mijloc pentru o prelucrare simplã la col�uri 
•	 Rezisten�ã la rupere, la întindere, nu se mototolesc
•	 Create pentru cea mai bunã aderen�ã
•	 Foarte sub�ire pentru o bunã gletuire
•	 Potrivit pentru aplicarea cu dispozitivul de întindere a benzii de armãturã

Bandã	metalicã	flexibilã	de	protec�ie	a	col�urilor

Lungime: 30 metri, lã�ime 5,25 cm

•	 Bandã de protec�ie a col�urilor cu înveli� de hârtie (pe un colac) cu inser�ie metalicã pentru 
 canturi netede �i stabile
•	 Formeazã o protec�ie puternicã pentru fiecare col� - indiferent de unghi
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SHEETROCK® -	profile	de	protec�ie la col�uri
cu înveli�	de	hârtieBenzi	�i	profile	de	muchii	

SHEETROCK® 	–	Profil	L	învelit	în	hârtie	–	GÖPPINGER
Pentru grosimi de plãci începând cu 12,5 mm. Lungime standard: 3,05 m

Tip Dimensiuni
 A 12,7 mm
 B 24,0 mm
 C 32,0 mm 

SHEETROCK® 	–	Col�ari	interiori	rotunji�i	înveli�i	în	hârtie	–	DENVER
Pentru colturi interioare rotunjite de 90°. Razã 19 mm. Lungime standard: 3,05 m

Tip Dimensiuni
 A 16,0 mm
 B 19,0 mm
 C 16,0 mm

19 mm Radius

SHEETROCK® 	–	Col�ari	exteriori	rotunzi	înveli�i	în	hârtie	–	SANTA	FE
Pentru colturi exterioare de 90°. Potrivit pentru orice grosime de placã, lungime standard: 3,05 m

Tip Dimensiuni
 A 15,0 mm
 B 19,0 mm
 C 15,0 mm

19 mm Radius

SHEETROCK® 	–	Col�ari	interiori	înveli�i	în	hârtie	–	LAS	VEGAS
Pentru colturi interioare de 90°. Potrivit pentru orice grosime de placã, lungime standard: 3,05 m

Tip Dimensiuni
 A 16,0 mm
 B  9,5 mm

 Tip Dimensiuni
 C  9,5 mm
 D 16,0 mm

SHEETROCK® 	–	Col�ari	exteriori	înveli�i	în	hârtie	–	DALLAS
Pentru colturi exterioare de 90°. Potrivit pentru orice grosime de placã, lungime standard: 3,05 m

Tip Dimensiuni
 A 16,0 mm 
 B 20,5 mm

Tip Dimensiuni
 C 20,5 mm
 D 16,0 mm

SHEETROCK® 	–	Profil	pentru	trepte	–	MIAMI
Pentru grosimi de plãci începând cu 12,5 mm. Lungime standard: 3,05 m

Tip Dimensiuni
 A 25,0 mm
 B 12,5 mm

Tip Dimensiuni
 C 12,5 mm
 D 20,0 mm
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Instrumente	profesionale	pentru	profesioni�ti
Pentru a ob�ine un rezultat excelent la gletuire speciali�tii trebuie sã aibã încredere deplinã în 
calitatea uneltelor folosite. Orice specialist are nevoie de unelte care func�ioneazã sigur, care 
sunt u�or manevrabile �i care sunt u�or de îngrijit.

Calitate de duratã
TapeTech® produce de peste 20 ani unelte de cea mai bunã calitate. Îmbunãtã�irile specializate 
pentru uzul zilnic în amenajãrile interioare fãrã folosirea apei garanteazã fiabilitate, durabilitate �i 
o manevrabilitate foarte bunã.

Vitezã	mare	-	costuri	reduse
Mãri�i-vã randamentul de lucru de mai multe ori �i economisi�i bani cu uneltele TapeTech®.

Lucrãri	moderne	–	instrumente	de	gletuire	TapeTech®

Prindere flexibilã pentru instrumentul de gletuire a suprafetelor TapeTech® 24TT / 28TT / 33TT

•	 Lungime flexibilã prin tehnica bra�ului telescopic
•	 „Dirijarea” precisã a instrumentului de gletuire printr-o „frânã de mânã” incorporatã

Pompã	de	umplere	TapeTech® 72TT
Pentru umplerea instrumentelor de gletuire TapeTech® cu compozitii de gletuire SHEETROCK®

•	 Pompare direct din gãle�ile SHEETROCK® cãtre instrumentele de gletuire TapeTech®

•	 Din o�el inoxidabil �i aluminiu auriu eloxat 
•	 U�or de curã�at prin închidere rapidã
•	 Accesorii: piesã de umplere 90T �i gât de lebãdã 85T

Instrumentul	de	gletuit	în	locuri	dificile	TapeTech® 63TT, 68TT
Pentru gletuirea capetelor de surub si a altor mijloace de fixare 

•	 Construc�ie robustã din o�el inoxidabil 
•	 Lucru comod �i pe tavan sau pe pere�i înal�i 

Produktname - Gebrauchsfertig

Instrument	de	gletuire	a	suprafe�elor	TapeTech® 24TT, 28TT, 33TT
Pentru finisarea mecanicã a rosturilor

•	 Nici un alt produs comparabil pe pia�ã
•	 Efort mai redus
•	 Rezervor mare de stocare pentru SHEETROCK® Universal sau formula VLS
•	 Cantitã�i reglabile (supraelevãri)
•	 Disponibil în lã�imi de 17,5, 25, 30 cm

Barã telescopicã TapeTech® 88TTe
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Lucrãri	moderne	–	Instrumente	de	gletuire	TapeTech®

Disponibilitate	�i service
Uneltele TapeTech®sunt distribuite în Europa exclusiv prin USG �i prin re�eaua de distribuitori 
USG. Informa�ii suplimentare despre furnizori pot fi ob�inute la adresa info-ro@usg.com. 

Rolã	de	col�	interior	TapeTech® 15TTe
Pentru potrivirea benzilor de armãturã SHEETROCK® cu învelis din hârtie în colturile interioare

•	 Greutate redusã
•	 Pentru montaje rapide
•	 Înãl�imile de 3 metri pot fi atinse fãrã probleme

Corner Finisher TapeTech®	cu	rezervor	pentru	glet
Pentru finisarea colturilor interioare 

•	 Lamã de gletuit cu arc pentru cea mai bunã calitate
•	 Disponibil în mai multe tipuri de execu�ie
 •	 lã�imea deschiderii 50 mm (40 TT)
 •	 lã�imea deschiderii 75 mm (45 TT)
•	 Chiar �i cele mai înalte col�uri pot fi accesibile u�or fãrã scarã sau schelã

Rolã	de	col�	exterior	TapeTech® 17TT und 17TTe
Pentru apãsarea rapidã si simplã a profilurilor de protectie SHEETROCK® la colturile exterioare 

•	 Sistem cu 4 role pentru o presiune uniformã pe ambele deschideri
•	 Lucru rapid �i curat - randament mare în activitate
•	 Potrivit pentru înãl�imi de pânã la 3 metri

Pentru umplerea mecanicã a rosturilor 

•	 Cre�te enorm viteza de lucru
•	 Manipulare simplã
•	 Curã�are �i îngrijire u�oarã �i simplã
•	 Greutate redusã �i o duratã mare de via�ã
•	 Înãl�imile de 3 metri pot fi atinse fãrã probleme fãrã scarã sau schelã

Instrument	de	gletuit	TapeTech®	(Bazooka)	05TT

Trusã stabilã de transport 

•	 Pentru transportul �i pãstrarea setului de instrumente pentru gletuit (livratã fãrã con�inut)
•	 Greutate: 13,2 kg
•	 Dimensiuni: 145 cm x 47,5 cm x 23,5 cm (L x l x Î)

Trusã de transport TapeTech®
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Instrumente	profesionale	SHEETROCK®

Noutã�i	-	pentru	o	eficien�ã	mai	bunã
Filosofia gamei de produse SHEETROCK® se reflectã în îmbinarea armonioasã dintre 
manipularea simplã �i rezultatele convingãtoare ob�inute. Chiar �i la alegerea accesoriilor am 
luat în considerare aceastã maximã. Uneltele SHEETROCK® �i-au dovedit în nenumãrate rânduri 
eficien�a lor în practicã. Speciali�tii în construc�ii uscate din întreaga lume lucreazã cu mare 
satisfac�ie cu accesoriile SHEETROCK®.

Poate cã anumite produse sunt încã necunoscute sau subestimate pe pia�a internã. Alegerea lor 
presupune uneori �i o regândire a modului de lucru de pânã acum. Însã obiectivul este mereu 
acela�i: o eficien�ã mai mare �i o muncã mai plãcutã, mai u�oarã ! Aici vi se oferã �ansa de a vã 
asigura un avantaj competi�ional

Cutie	de	glet	�i	�pacluri	originale	SHEETROCK® 
Pentru completarea compozitiei de glet SHEETROCK® gata preparate

•	 Cutie de glet: o�el inoxidabil (dimensiuni diferite)
	 •	 Înlãturã completarea permanentã a compozi�iei de glet SHEETROCK® din recipient 
	 •	 U�ureazã efortul spatelui (aplecãri mai rare)
	 •	 Permite o activitate mai rapidã
•	 �paclurile pot fi furnizate cu dimensiuni diferite 

R360	–	un	�lefuitor	revolu�ionar	360°	cu	mâner		
Pentru o slefuire rapidã, comodã si rezultate perfecte la suprafatã 

•	 �lefuire fãrã întrerupere în toate direc�iile
•	 Fãrã lovire în borduri, fãrã rãsturnare
•	 Discuri de �lefuit u�or de schimbat
•	 Lucrãri foarte rapide chiar �i la înãl�imi mari, fãrã scarã sau schelã, datoritã 
 bra�ului telescopic (extensibil de la 120 pânã la 240 cm)
•	 Discurile de �lefuit sunt adaptate special pentru toate compozi�iile de gletuire SHEETROCK®

Hopper	–	dozator	SHEETROCK® de glet 
Pentru o dozare corectã pe profilurile metalice SHEETROCK® de protectie la colturi 

•	 Pâlnie din material plastic cu reglaj manual de dozare
•	 Dozare corectã a gletului SHEETROCK® pe profilul de protec�ie la col�uri
•	 Potrivit pentru profiluri SHEETROCK® pe col�uri exterioare DALLAS, SANTA FE �i GÖPPINGER
•	 Activitate rapidã �i curatã 
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Instrumente	profesionale	SHEETROCK®

Noutã�i	-	pentru	o	eficien�ã	mai	bunã

Catalige*
Pentru o activitate mai rapidã, fãrã scarã sau schelã

Catalige, mãrimea 1, reglabile (aprox. 35 - 55 cm)
Catalige, mãrimea 2, reglabile (aprox. 45 - 75 cm)
Catalige, mãrimea 3, reglabile (aprox. 60 - 100 cm)

*Vã rugãm sã solicita�i neapãrat �i instruc�iunile de siguran�ã (la adresa info@sheetrock.de).

Capãtul	de	mixer		TH1
Pentru învârtire si amestecarea compozitiilor de glet SHEETROCK®

Capãtul de mixer se lasã pe fundul gãle�ii. Pe durata procedeului de amestecare se va evita 
mi�carea lui în sus �i în jos pentru a evita formarea de bule de aer în amestec.

Instrumente	profesionale	SHEETROCK®

Derulator	de	bandã	
Pentru benzile de îmbinare din hârtie

•	 Pentru o derulare u�oarã a benzii de hârtie în formã netedã sau preîndoitã
•	 Include clips la curea 
•	 Pentru role de pânã la 76 metri 

(Livrarea se realizeazã fãrã banda de hârtie cu armãturã)



Pregãtire:
Plãcile din gips carton vor fi amplasate �i fixate în conformitate cu recomandãrile producãtorului. 
Suprafe�ele plãcilor din gips-carton vor fi curate, uscate �i fãrã grãsime. Temperatura din clãdire, 
la nivelul peretelui, a gletului �i a uneltelor va fi de cel pu�in 10 °Celsius. Se va asigura o aerisire 
suficientã pentru îndepãrtarea umiditã�ii care poate apãrea. Se va amesteca u�or con�inutul 
recipientului fãrã a se adãuga apã.
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Lucrãri	manuale	cu	SHEETROCK®

Gletuire manualã a rosturilor 
(Se recomandã folosirea gletului universal SHEETROCK® - formula usoarã VLS)

Aplicare:
Rosturile se umplu cu o cantitate suficientã de glet universal SHEETROCK® - formula u�oarã 
VLS. Se va trage sub�ire (nu la zero) pe deasupra
Sub banda de armãturã SHEETROCK® din hârtie trebuie sã rãmânã compozi�ie de glet cel pu�in 
0,5 mm.
Se introduce banda de armãturã din hârtie cu partea asprã spre perete. Cu o apãsare u�oarã se 
apasã în unghi ascu�it spre perete pentru a apãsa spre exterior �i a îndepãrta gletul excedentar. 
În acest mod nu se realizeazã nici la rosturi transversale vreo supraelevare. Prima etapã de lucru 
trebuie lãsatã sã se usuce complet. 

Dupã uscare se pot realiza celelalte etape de lucru, în func�ie de calitatea doritã de gletuire. Se 
aplicã al doilea strat la 20-25 cm peste banda de armãturã SHEETROCK® din hârtie �i se trage la 
zero. La rosturile transversale nu trebuie ca banda de armãturã SHEETROCK® din hârtie sã mai 
fie acoperitã în mod special cu un strat puternic de glet. Dupã uscare se mai poate aplica un al 
treilea strat de SHEETROCK® glet gata preparat 5 cm mai departe fa�ã de ultimul strat �i apoi 
se trage la zero. Pentru aceasta recomandãm folosirea produsului USG SHEETROCK® Universal 
gata preparat cu caracteristici excelente de tragere �i netezire. Asperitã�ile se pot îndepãrta u�or 
ca într-o joacã cu un �mirghel fin (granula�ie 240).

Finisare manualã a rosturilor
(Se recomandã folosirea produsului SHEETROCK® Universal)

Aplicare:
SHEETROCK® Universal este recomandat pentru etapa de finisare a rosturilor gletuite de la plãcile 
din gips - carton. Se aplicã produsul SHEETROCK® Universal cam la aprox. 20-25 cm peste 
gletuirea uscatã a rosturilor �i se trage la zero. Dupã uscare se poate aplica un alt strat de 
SHEETROCK® Universal la 5 cm mai departe ca stratul precedent �i se trage apoi la zero. 
SHEETROCK® Universal formeazã o suprafa�ã foarte netedã. Asperitã�ile se pot îndepãrta u�or ca 
într-o joacã cu un �mirghel fin (granula�ie 240).

�mirghelul mai aspru poate sã ducã la formarea unor dâre. SHEETROCK® Universal poate fi �lefuit 
simplu �i fãrã efort, de exemplu cu �lefuitorul cu mâner R360 din gama de accesorii SHEETROCK®.
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Lucrãri	manuale	cu	SHEETROCK®

Utilizãri	SHEETROCK®

Lucrãri	mecanizate	cu	SHEETROCK®

Gleturile SHEETROCK® gata preparate sunt excelente pentru aplica�iile mecanice. Re�ete spe-
ciale pe bazã de vinil asigurã o consisten�ã deosebit de cremoasã a produselor �i permit astfel 
utilizarea de instrumente pentru gletuit la prelucrarea rosturilor sau a instrumentelor Airless 
pentru o aplicare pe suprafe�e mari. 
Viteza are ca efect economisirea costurilor - iar capacitatea dvs. de lucru va fi crescutã de mai 
multe ori. Ve�i ob�ine rezultate în activitate cu care vã pute�i mândri.

Gletuirea	mecanizatã	a	rosturilor	cu	instrumentele	TapeTech®

(Se recomandã gletul universal SHEETROCK®- formula usoarã VLS)

Utilizare:
Pentru umplerea mecanicã a rosturilor prin intermediul instrumentelor TapeTech® se va prepara 
gletul universal SHEETROCK® - formula u�oarã VLS - prin adãugare de apã curatã în trepte de 
100 ml pânã la atingerea consisten�ei dorite. O rolã de bandã de hârtie va fi introdusã în 
instrumentul de gletuit TapeTech® (bazooka). 
Gâtul de lebãdã 85T TapeTech® se va racorda prin în�urubare la pompa 72TT TapeTech® �i se 
va a�eza în gãleata SHEETROCK®. Pentru a scoate aerul din pompã se va pompa material pânã 
când acesta va ie�i din gâtul de lebãdã. Instrumentul de gletuire TapeTech® se a�eazã cu supapa 
de umplere deschisã pe gâtul de lebãdã. Prin ac�ionarea pompei se trimite material în instru-
mentul de gletuire. Dupã ce se umple bazooka se închide supapa de umplere de la bazooka. 
Instrumentul de gletuire va fi a�ezat cu rolele de ac�ionare pe sol deasupra rostului �i va fi ghidat 
pânã la punctul terminal dorit. În mod automat se va depune cantitatea corectã de glet �i în 
acela�i timp se va aplica banda de îmbinare din hârtie. Prin tãierea automatã a benzii de îm-
binare la capãtul rostului se va încheia acest procedeu. Apoi se va înlãtura materialul excedentar 
printr-o trecere cu �paclul. Dupã uscare se vor îndeplini �i celelalte etape de lucru (finisare).

Tehnicienii firmei USG vã oferã cu mare plãcere asisten�ã pe �antierele dvs. Vã rugãm astfel sã 
stabili�i o programare cu directorul teritorial de vânzãri al USG la adresa: info-ro@usg.com.

Finisarea	mecanizatã	a	rosturilor	cu	instrumentele	TapeTech®

(Se recomandã SHEETROCK®  Universal)

Utilizare:
Pentru finisarea mecanicã a rosturilor prin intermediul instrumentelor TapeTech® de gletuire pe 
suprafe�e (Finish Box) se va prepara materialul prin adãugare de apã curatã în trepte de 100 ml 
pânã la atingerea consisten�ei dorite. Pompa de umplere 72TT TapeTech® se va racorda prin 
în�urubare cu �tu�ul de umplere �i se va a�eza în gãleata SHEETROCK® Instrumentul de gletuire 
pe suprafe�e va fi racordat la �tu�ul de umplere �i se va umple cu compozi�ie de gletuire. 

Dupã aceasta instrumentul de gletuire va fi a�ezat pe sol pe rostul gletuit în prealabil �i condus 
în sus pânã la înãl�imea �oldului. Dupã aceasta se va a�eza carcasa pe bordura de sus a rostului 
�i se va conduce în jos pânã la înãl�imea �oldului. La punctul de intersec�ie se va desprinde 
instrumentul de gletuire de pe perete. Eventualele asperitã�i pot sã fie îndepãrtate prin �lefuire 
dupã uscare. Compozi�ia de gletuire poate fi aplicatã în mai multe straturi. Grosimea straturilor 
poate sã fie reglatã la instrumentul de gletuire.

Tehnicienii firmei USG vã oferã cu mare plãcere asisten�ã pe �antierele dvs. Vã rugãm astfel sã 
stabili�i o programare cu directorul teritorial de vânzãri al USG la adresa: info-ro@usg.com.
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Gletuire	pe	suprafe�e	mari	Q3	/	Q4
(Se recomandã folosirea produsului SHEETROCK® Universal si SHEETROCK® ProSpray)

Gletuire	pe	suprafe�e	mari	Q3
Pentru o gletuire pe suprafe�e mari se va aplica produsul SHEETROCK® Universal cu mistria sau cu 
trafaletul pe peretele din gips-carton �i dupã aceasta se face o tragere foarte ascu�itã. La aplicarea 
cu trafaletul a produsului SHEETROCK® Universal acesta va fi diluat cu pu�inã apã. Rosturile de la 
plãcile din gips-carton sunt deja umplute. Suprafa�a de suport va fi curatã, uscatã �i fãrã grãsimi.

Aplicare	Q3	Airless
Ca o alternativã la aplicarea cu mistria sau cu trafaletul SHEETROCK® Universal �i SHEETROCK® 
ProSpray sunt foarte potrivite pentru a fi aplicate cu resurse mici de timp �i de energie prin 
intermediul aparaturii Airless. Urmãtoarea configurare a pompelor se recomandã la o 
temperaturã de referin�ã de 20° Celsius: presiune de pulverizare 180 - 220 bar, deschizãtura 
duzei 535-443, fãrã filtre.

Gletuire	pe	suprafe�e	mari	Q4	
Pentru realizarea de suprafe�e Q4 la o gletuire pe suprafe�e mari se va pãstra grosimea stra-
tului foarte redusã - la 2-3 mm. Grosimile mai mari ale straturilor vor fi realizate prin aplicãri 
repetate. În acest proces stratul inferior trebuie sã fie complet uscat. Suprafa�a de suport va fi 
curatã, uscatã �i fãrã grãsimi. Asperitã�ile se pot îndepãrta u�or ca într-o joacã cu un �mirghel 
fin (granula�ie 240). �mirghelul mai aspru poate sã ducã la formarea unor dâre. SHEETROCK® 
Universal poate fi �lefuit simplu �i fãrã efort, de exemplu cu �lefuitorul cu mâner R360 din gama 
diversã de accesorii SHEETROCK®.

Aplicare	Q4	Airless
Ca o varia�ie pentru aplicarea cu mistria a produselor SHEETROCK® Universal �i SHEETROCK® 
ProSpray acestea pot fi aplicate pe pere�i rapid �i u�or cu instrumentele profesionale Airless 
(exemplu Wagner HC 940/HC 960). Urmãtoarea configurare a pompelor se recomandã la o 
temperaturã de referin�ã de 20° Celsius: presiune de pulverizare 180 - 220 bar, deschizãtura 
duzei 535-443, fãrã filtre.

Recomandãri	importante	pentru	zugravi*

Lucrãrile de zugrãvit ATV DIN 18363 (prevederi contractuale tehnice cu caracter general pentru 
lucrãri în construc�ii) �i industria plãcilor din gips-carton prevãd în mod obligatoriu cã înainte de 
aplicarea culorilor suprafe�ele plãcilor din gips-carton sã fie prevãzute cu un strat de grunduire 
(grund de profunzime) conform reglementãrilor din fabricã. Aceastã grunduire este adaptatã 
la sistemele cu plãci din gips-carton. Din acest motiv se va evita grunduirea prin pulverizare 
datoritã unei prea mari contribu�ii de umiditate în plãcile din gips-carton.

Nu se admite grunduirea cu dispersie diluatã!

Parametrii pentru timpii de uscare ale producãtorilor de grunduri trebuie respecta�i cu stricte�e. 
În caz de preparare necorespunzãtoare zugravul este responsabil pentru daune consecutive. 
Corectarea unor deteriorãri reduse la suprafa�ã este consideratã a fi o activitate secundarã a 
zugravului conform DIN 18363, sec�iunea 4.1.

* Sursã: Interessengemeinschaft für den Trockenbau e.V., 
 Kurfürstenstraße 129, 10785 Berlin



16 17

Utilizãri	SHEETROCK® Utilizãri	SHEETROCK

Setul	profesional	pentru	col�uri	SHEETROCK®

Cel mai rapid sistem pentru colturi perfecte

Pentru a feri  un col� de gips-carton de deteriorãri se impune un sistem bun de protec�ie. Aplica-
rea profilurilor de protec�ie a col�urilor la peretele din gips-carton poate sã presupunã mult timp 
�i un mare efort. Economia de timp este exprimatã de regulã direct în bani. USG oferã în acest 
sens o solu�ie uimitor de simplã. Setul profesional pentru col�uri SHEETROCK® destinat �i pentru 
col�urile exterioare oferã o protec�ie perfectã �i vã cre�te sim�itor productivitatea.

Setul	profesional	pentru	col�uri	SHEETROCK®	se	compune	din:
•	 Profilul metalic de protec�ie la col�uri DALLAS SHEETROCK® , învelit în hârtie (ca alternativã:
  SANTA FE pentru col�uri exterioare rotunde).
•	 Gletul SHEETROCK® Universal gata preparat sau gletul universal SHEETROCK® - formula 
 u�oarã VLS
•	 Dozatorul inovativ cu pâlnie  SHEETROCK® (Hopper) pentru aplicarea automatã a gletului pe 
 profilul de protec�ie la col�uri
•	 Rola de col� exterior 17TT TapeTech® foarte utilã pentru aplicarea rapidã a profilurilor de 
 protec�ie DALLAS

Patru	etape	pentru	o	protec�ie	perfectã	a	col�urilor

Prima	etapã
 Dozatorul cu pâlnie SHEETROCK® (Hopper) se umple cu SHEETROCK® Universal sau cu gletul  
 SHEETROCK® Universal - formula u�oarã VLS �i este a�ezat pe gãleata SHEETROCK®.

A	doua	etapã	
 Profilul metalic de protec�ie la col�uri DALLAS SHEETROCK® , învelit în hârtie (ca alternativã: 
 SANTA FE pentru col�uri exterioare de 90° rotunjite) este tãiat la lungimea doritã �i tras prin 
 dozatorul cu pâlnie SHEETROCK®. În mod automat se a�terne cantitatea corectã de glet 
 SHEETROCK® Universal sau de glet universal SHEETROCK® - formula u�oarã VLS  asupra 
 profilului de protec�ie la col�uri.

A	treia	etapã 

 Profilul de protec�ie la col�uri va fi a�ezat pe col�ul plãcii din gips-carton �i apoi fixat de  
 gips-carton prin apãsare cu rola de col� exterior TapeTech® printr-un efort redus 

A	patra	etapã 

 Materialul excedentar va fi scos prin apãsare spre exterior de unde este pur �i simplu tras cu 
 �paclul. Dupã aceasta se lasã la uscat, se finiseazã �i este gata protec�ia perfectã a col�urilor
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1.	 Gleturile	gata	preparate	SHEETROCK®	pot	fi	folosite	
	 peste	beton	�i	peste	cãrãmizi	din	beton	celular?

 Da, dar suprafe�ele trebuie sã fie uscate, curate �i 
 degresate.

2.	 Pot	fi	aplicate	gleturile	gata	preparate		SHEETROCK® 
 pe	tapete	din	fibrã de sticlã?
 Da, dar suprafa�a de suport trebuie sã fie curatã �i degresatã.

3.	 Pot	fi	aplicate	gleturile	gata	preparate		SHEETROCK® 
	 pe	suprafe�e	de	gips	structurate	?
 Da, dar suprafe�ele trebuie sã fie curate �i degresate, iar  
 suprafe�ele lucioase trebuie �lefuite în prealabil.

4.	 Pot	fi	amestecate	gleturile	gata	preparate	
	 SHEETROCK®	cu	culori	?
 Da, aici se vor folosi vopsele de nuan�are disponibile în 
 comer�.

5.	 Cu	ce	benzi	cu	armãturã	se	pot	folosi	gleturile	gata
	 preparate	Sheetrock® ?
 Benzile din hârtie cu armãturã sunt mai solide �i mai 
 rezistente la rupere �i previn astfel reclama�iile.
 USG recomandã, în principiu, folosirea numai a benzilor de 
 îmbinare din hârtie.

6.	 Influen�eazã	folosirea	gleturilor	gata	preparate	
	 SHEETROCK® caracteristicile acustice ale unui 
	 perete	sau	ale	unui	tavan?
 Caracteristicile acustice ale unui perete nu vor fi influen�ate  
 negativ.

7.	 Pot	fi	folosite	gleturile	gata	preparate	SHEETROCK® 
 pentru gletuirea plan�eurilor de rãcire din 
	 gips-carton?
 Da, dar suprafe�ele nu trebuie sã fie umede, trebuie sã fie 
 curate �i degresate. Gletuirea va fi fãcutã normal, cu benzi 
 de îmbinare din hârtie.

8.	 Pot	fi	utilizate	gleturile	gata	preparate	SHEETROCK® 
	 pentru	finisarea	plãcilor	din	gips-carton	cu	fibrã?
 Da, dar plãcile trebuie montate dupã instruc�iunile 
 producãtorului, respectiv lipite �i rostuite.

9.	 Existã	riscul	ca	gleturile	gata	preparate		SHEETROCK® 
 sã reac�ioneze	cu	substan�ele de lipire ale plãcilor 
din	fibrã de gips �i sã	le	influen�eze	negativ?
 Acest risc nu existã, deoarece gleturile gata preparate 
 Sheetrock® nu se întãresc chimic �i nu reac�ioneazã 
 chimic.

Întrebãri	frecvente
Tot ce a�i dorit vreodatã sã cunoa�te�i	despre		SHEETROCK®

10.	Pot	fi	folosite	gleturile	gata	preparate	SHEETROCK® 
	 peste	plãcile	din	gips-carton	impregnate?
 
 Da, dar nu �i atunci când acestea sunt umede, respectiv 
 când vor fi continuu udate (cabine de du�, la piscine).

11.	De	ce	apar	la	a�ezarea	benzilor		proeminen�e	sub	
	 armãturã	?
 Proeminen�ele dispar atunci când materialul se usucã. 
 Uscarea depinde de temperatura �i de umiditatea aerului.

14.	Se	pot	folosi	gleturi	gata	preparate	SHEETROCK® 
	 cu	benzi	de	armãturã	din	fibrã	de	sticlã	sau	cu		
	 benzi	de	armãturã	cu	zãbrele?
 USG nu recomandã deloc asta �i în caz de folosire garan�ia 
 este anulatã! USG recomandã folosirea exclusivã a benzilor 
 de armãturã Sheetrock® din hârtie. 
 Explica�ie: Prin folosirea benzilor din fibrã de sticlã, 
 respectiv a benzilor de îmbinare autoadezive, prima 
 uscare poate dura mai mult datoritã materialului 
 suplimentar (respectiv prin folosirea benzilor de îmbinare 
 din hârtie se va economisi material). În plus �i rezisten�a 
 benzilor de armãturã din hârtie este mult mai mare ca la 
 alte tipuri de benzi de îmbinare.

15.	Poate	fi	influen�at	timpul	de	uscare?
 În principiu trebuie ca încãperea sã fie bine aerisitã ca
 umiditatea aerului sã scadã �i ca aerul sã poatã prelua din 
 nou umiditatea. Nu se recomandã modificarea timpului de 
 uscare a gleturilor gata preparate Sheetrock® în care a 
 fost adãugat ciment sau gips, ca de exemplu prin 
 adãugarea de ciment sau de ipsos. Avantajele prezentate 
 de materialele de gletuit gata preparate Sheetrock® se 
 pierd în aceste cazuri (fãrã uscare, fãrã prelucrare 
 automatizatã, fãrã murdãrie). USG nu mai acordã în aceste 
 situa�ii nici o garan�ie !

16.	La	ce	temperaturã	se	pot	prelucra	gleturile	gata		
	 preparate	SHEETROCK® 
 Temperatura camerei �i a materialelor trebuie sã fie de 
 minim 10° C. Nu încãlzi�i artificial compozi�ia !
 Recomandare: Aplicarea materialelor de gletuit sub formã 
 de pulbere care se usucã chimic peste gleturile gata 
 preparate Sheetrock® nu e recomandatã �i nu î�i are rostul, 
 întrucât materialele Sheetrock® sunt evident mai bune 
 pentru a 2-a �i a 3-a mâna, decât gletul sub formã de 
 pulbere
 .
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Calitate
Gleturile Sheetrock® gata preparate sunt potrivite pentru ob�inerea calitã�ii de suprafe�e Q1-Q4, conform cu Fi�a 
tehnicã nr. 2, a Grupului industrial pentru plãci din gips-carton din cadrul Asocia�iei Federale pentru Industria Ipsosului 
�i a Plãcilor din Gips-carton e.V. din aprilie 2003.

Protec�ie împotriva incendiilor
Gleturile Sheetrock® gata preparate corespund clasei de materiale A2 în conformitate cu DIN 4102 partea 1, edi�ia 
05/1998. S-a acordat certificatul de omologare constructivã P.3187/4924-MPA BS.

Certificare	CE
Gleturile Sheetrock® gata preparate sunt certificate CE în conformitate cu EN 13963. 

Garan�ie
USG Deutschland GmbH (USG) garanteazã cã materialele de gletuire gata de folosire (Fertigspachtel) sub marca 
Sheetrock® pot fi folosite pentru toate plãcile din gips, care au fost fabricate în conformitate cu DIN 18180 (edi�ia 
septembrie 1989).
Gleturile Sheetrock® gata preparate pot fi folosite în combina�ie cu compozi�iile uzuale de gletuire în formã de praf, 
care au fost produse în conformitate cu DIN 1168 (edi�ia ianuarie 1986).
Observa�ie: Vã rugãm sã nu folosi�i niciodatã gleturi în formã de pulbere peste gleturile gata preparate !!

Siguran�ã
Gleturile Sheetrock® gata preparate nu sunt toxice �i nu dãuneazã mediului. Aruncarea lor dupã folosire se face 
conform indica�iilor. Ambalajele pot fi preluate prin firma Interseroh. Existã disponibilã o fi�ã CE cu date de siguran�ã 
care va fi pusã la dispozi�ia doritorilor la cerere.

Perioade	de	uscare
Gleturile Sheetrock® gata preparate sunt a�a numite gleturi „care se usucã” �i nu sunt gleturi „care se întãresc 
chimic” (prafuri). Asta înseamnã cã întregul comportament la uscare este influen�at de umiditatea din aer �i de 
temperaturã.
Un alt rol cu privire la comportamentul de uscare îl de�ine grosimea materialului tras. La gletuirea rosturilor acest lucru 
depinde de tipul de cant ale plãcilor din gips carton folosite precum �i de distan�a dintre plãci. Canturile AK sunt mai 
pu�in adânci, adicã se folose�te o cantitate mai redusã de material �i durata de uscare se reduce.

Indica�ii privitoare la consum *

* Consumul la umplerea de rosturi �i la finisare depinde de tipul bordurii de placã folosit, de distan�a dintre plãci �i de 
 lã�imea de tragere. Cantitã�ile de consum reprezentate au fost ob�inute în teste practice prin utilizarea unei borduri 
 rotunde �i a unor plãci din gips-carton pozate curat 

Recomandarea	profesionistului
Dacã se utilizeazã canturi AK se poate face o economie suplimentarã la gletuirea rosturilor de încã 25% din material.

Recomandãri	generale	de	importan�ã

Utilizare Universal Formula VLS ProSray

Umplere de rosturi – 300 g/ m2 –

Finisare 125 g/ m2 100 g/ m2 –

Suprafe�e mari 1,6 kg/ m2/ mm 1,2 kg/ m2/ mm 1,1 kg/ m2/ mm

Cant AK
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Croa�ia,	Slovenia,	Bosnia-Her�egovina, 
Albania
USG Deutschland GmbH
Metallstraße 1
41751 Viersen
Germania
Tel.: +49 (0)2162 95 70
Fax: +49 (0)2162 44 61
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Fax: +48 (22) 612 69 52
Mobile: +48 (605) 29 89 69
e-mail: Info-pl@usg.com

Rusia
USG Building Systems RUS LLC
ul. Salova, 45, “F”
192102 St. Petersburg
Rusia
Tel.: + 7 812 347 79 26
Fax: + 7 812 347 79 27
e-mail: info-ru@usg.com

Germania,	Austria,	Elve�ia, Belgia, 
Olanda,	Luxemburg,	Republica	Cehã, 
Slovenia,	Ungaria
USG Deutschland GmbH
Metallstraße 1
41751 Viersen
Germania
Tel.: +49 (0)2162 95 70
Fax: +49 (0)2162 44 61
e-mail: info-de@usg.com

Spania,	Portugalia,	Maroc
USG Interiors España S.L.
C/José Lázaro Galdiano, 4
28 036 Madrid
Spania
Tel.: +34 (91) 457 00 50
Fax:  +34 (91) 457 10 16
e-mail: info-es@usg.com

Fran�a
USG France S.A.
Z.I. Nord - BP 287
9 Rue des Livraindières
28109 Dreux Cedex
Franţa
Tel.: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 42 10 73
e-mail: info-fr@usg.com

Italia,	Malta
USG Italia SRL
Via Avv. Ambrosoli, 10/A
20090 Rodano-loc.
Millepini (MI)
Italia
Tel.: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
e-mail: info-it@usg.com

Scandinavia
USG Scandinavia
Filial till USG Deutschland GmbH
Ankdammsgatan 28
S-171 43 Solna
Suedia
Tel.:  +46 (0)8 444 38 30
Fax: +46 (0)8 626 94 51
e-mail: info-se@usg.com

Marea	Britanie,	Irlanda	
USG (UK) Ltd.
1 Swan Road
South West Industrial Estate
Peterlee
Co. Durham SR8 2HS
Regatul Unit
Tel.: +44 (0)191 586 1121
Fax:  +44 (0)191 586 0097
e-mail: info-uk@usg.com

www.usg.com/europe
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Serbia	&	Muntenegru,	Macedonia
USG Commercial Agent
Dobanovacka 44b
11080 Belgrad
Serbia
Tel./Fax: +381 (11) 260 7374
Mobile: +381 63 233 191
e-mail: info-scg@usg.com

Turcia
USG Liaison Office Turkiye
Alemdag Cad. Arafat Sok.
Dostas Sitesi
Deniz Blok Da: 6
Cekmeköy-Ümraniye-Istanbul
Turcia
Tel.: +90 (216) 526 20 10
Fax: +90 (216) 526 14 79
e-mail: Info-tr@usg.com

Orientul	Mijlociu
USG Middle East Ltd.
PO Box 2897
Dammam 31461
Arabia Sauditã
Tel.: +966 3 812 0995/1075
Fax: +966 3 812 1029

USG	International	Inc.
550 West Adams Street
Chicago, IL 60661-3676
SUA
Tel. +1 / 312-436-4000
Fax. +1 / 312-672-7726

USG î�i pãstreazã dreptul de a modifica, fãrã vreo 

informare prealabilã �i fãrã a-�i asuma vreo rãspun-

dere, specifica�iile sau design-ul �i de a livra produse 

care diferã de cele din prezentãri sau din poze. Toate 

mãsurile �i greutã�ile sunt nominale.

SHEETROCK® este nume de marcã înregistratã a USG 

Interiors Inc. sau a firmelor afiliate. TapeTech ® este 

o marca înregistratã a firmei TapeTech Tools, Duluth, 

USA. © 2005.


