TEHNISKĀ DATU LAPA
SAKRET PAŠLĪMĒJOŠIE TRAFARETI
Sakret darbu veikšanas tehnoloģija, dekoratīvo apmetumu uzklāšanai ar pašlīmējošiem
trafaretiem - ķieģeļu, akmens un laukakmens mūra zīmējumiem
Pašlīmējošais trafarets dekoratīvā mūra zīmējuma veidošanai, izmantojot Sakret gatavos
dekoratīvos apmetumus.
Priekšrocības
Ērts pielietojums;
3 dažādi dizaini;
Interjera un eksterjera apdarei;
Pašlīmējošs;
Mūra dizaina veidošanai un dažādām pamatnēm;
PAMATNES SAGATAVOŠANA
Lai kvalitatīvi veiktu darbus ar pašlīmējošiem trafaretiem, pamatnes virsmai jābūt līdzenai,
sausai, nestspējīgai, brīvai no putekļiem, taukiem u.c. saķeri samazinošām vielām.
Dekoratīvo apdari ar trafaretiem var veikt uz sekojošam pamatnēm:
 Kaļķu cementa apmetumi ( piemēram, SAKRET CLP+, SAKRET MAP-MFF) /
vecāki par 28 dienām, Mitrums <4%, kas pēc izžūšanas gruntēta ar zemapmetuma
grunti Sakret PG;
 Armēšanas slānis (t.sk. siltumizolācijas sistēmās, kas izveidots uz siltumizolācijas
materiāla) - armēšanas javā Sakret BAK iestrādājot stikla šķiedras sietu SSA-1363
160 g/m2, kas pēc izžūšanas ( aptuveni 4 – 5 dienām) gruntēts ar zemapmetuma grunti
Sakret PG;
 Ģipša šķiedru plāksnes - montētas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ģipša šķiedru
plāksnes, iepriekš gruntētas ar universālo grunti - koncentrātu Sakret UG ( kas
atšķaidīta ar ūdeni proporcijās 1:4), kas pēc Sakret UG grunts izžūšanas (aptuveni 12
stundas) pēc tam tiek gruntētas ar zemapmetuma grunti Sakret PG;
 Skaidu plāksnes un kokšķiedras plāksnes - iepriekš gruntētas ar universālo grunti koncentrātu Sakret UG, kas pēc Sakret UG grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas) pēc
tam tiek gruntētas ar zemapmetuma grunti Sakret PG.
 Krāsu pārklājumi (tikai iekšdarbos) – noturīgi, ar labu adhēziju, gruntēti ar
zemapmetuma grunti SAKRET PG;
 Betona un dzelzsbetona konstrukcijas - iepriekš gruntētas ar universālo grunti koncentrātu Sakret UG ( kas atšķaidīta ar ūdeni proporcijās 1:5), kas pēc Sakret UG
grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas) pēc tam tiek gruntētas ar zemapmetuma grunti
Sakret PG.
Nelīdzenu un bojātu pamatņu izlīdzināšanai un atjaunošanai izmantot Sakret apmetumus
CLP+, MAP-MFF, PM-SUPER vai špakteles Sakret LH (tikai iekšdarbos), Sakret CC, Sakret
LCC;
Betona virsmu izlīdzināšanai, vai robu aizpildīšanai izmanto ātri cietējošu betona
izstrādājumu remontsastāvu Sakret RS;
Pirms trafaretu līmēšanas rekomendējam zemapmetuma grunti Sakret PG ietonēt atbilstošā
tonī pēc Sakret Color Design toņu kartes, lai iegūtu vēlamo vizuālo un estētisko trafaretu
šuvju izskatu.
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DARBA VEIKŠANA
1. Uz iepriekš sagatavotās virsmas, pēc trafareta aizsarglentes noņemšanas ar līmējošo
pusi uz apakšu, pielīmēt precīzi pie pamatnes, piespiežot un izlīdzinot to ar gumijas
špakteļlāpstiņu vai gumijas rullīti.
2. Ja trafaretu izmanto āra darbos, tad pēc pielīmēšanas tas jāsargā no mitruma un tiešu
saules staru iedarbības, jo mitrums un zema/augsta temperatūra var ietekmēt trafaretu
īpašības.
3. Lai nodrošinātu trafaretu pilnīgu pielīmēšanu, trafareta sānu malas nolīmēt ar 40 mm
līdz 100 mm platu līmlenti vai aizsargplēvi.
Trafaretus līmēt tikai uz tām virsmām, uz kurām paredzēts uzklāt dekoratīvo
apmetumu! 4. Trafaretu dekoratīvai apdarei rekomendējam izmantot Sakret gatavos, masā tonētos,
dekoratīvos apmetumus – Akrila apmetumu Sakret AP/B, Silikona – silikāta
apmetumu Sakret SMS/B un silikona apmetumu Sakret SIP/B (grauda izmērs 1mm,
1,5 mm un 2 mm, kurus uz trafareta uzklāj mehāniski izmantojot atbilstošas iekārtas –
krāsošanas agregātus vai pistoles). Iestrādājot apmetumu ar izsmidzināšanas metodi
svarīgi izvēlēties atbilstošu pistoles sprauslas izmēru un agregāta darba spiedienu, lai
nodrošinātu vienmērīgu klājumu.
5. Trafaretu dekoratīvo apdari var veikt arī ar roku darbu uz trafareta ar tērauda rīvdēli,
vienmērīgi uzklājot, Sakret gatavos, masā tonētos dekoratīvos apmetumus – Akrila
apmetumu Sakret AP/B, Silikona – silikāta apmetumu Sakret SMS/B un silikona
apmetumu Sakret SIP/B!(grauda izmērs 0,5 mm, 1mm) lai pilnībā noklātu trafareta
zīmējumu vai virsmu. Ar tērauda rīvdēli veikt virsmas izlīdzināšanu pirms tās
izžūšanas. Uzklājot apmetumu ar roku darbu - apmetumu nestrukturēt (nerīvēt)!
Pirms uzklāšanas iesakām veikt izmēģinājuma klājumu vai konsultēties ar Sakret pielietojuma
tehnologiem
Sakret dekoratīvo apmetumu toņu izvēli rekomendējam izvēlēties pēc Sakret Color Design
toņu kartes.
Trafaretu noņemšanu var uzsākt pēc apmetumu sākotnējās sasaistīšanās. Trafaretus noņemt
uzmanīgi, nesabojājot uzklāto apmetumu. Pēc trafareta noņemšanas būs redzams Jūsu iepriekš
izvēlētais mūra zīmējuma šuvju tonis.
PIEZĪMES
! Pašlīmējošos trafaretus izmantot tikai vienu reizi. Neizmantot tos atkārtoti!
Apmetumu nevar klāt uz sienām, kas pakļautas intensīvai saulesstaru iedarbībai kā arī
apmestā virsma jāsargā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt
apmetuma mehāniskus bojājumus.
Darbu veikšanas temperatūra no +5C - +25 C
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TRAFARETU UZGLABĀŠANA
Pašlīmējošos trafaretus uzglabāt sausās vietās, neatvērtā iepakojumā.
Trafaretus aizliegts locīt un sarullēt, jo tas var būtiski ietekmēt trafareta pielīmēšanas spēju un
veicināt to izžūšanu.
Uzglabāšanas temperatūra no +5 C līdz +25 C.

Iepakojums
Kartona kaste ar 50 gab. pašlīmējošiem trafaretiem.
Trafaretu izmēri un svars par vienu gab.:
Trafareta veids

Izmērs (Garums x Platums)

Kastes svars par 50 gab.

Mūra ķieģeļa trafareti

103.5 x 88 cm

5.30 kg

Smilšakmens trafareti

98.2 x 68.2 cm

7.50 kg

Laukakmens trafareti

103.5 x 89.5 cm

5.00 kg
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