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Pielietojums:  • Iekšdarbiem  

• Sienām un griestiem 

• Izstrādei ar rokām 

• Uzklājama 0-4mm 

Piemērotība:    Virsmas špaktelēšanai plānās un vidēji biezās kārtās uz dažādas izcelsmes 

virsmām: 

• Cementa, kaļķa/cementa vai ģipša apmetums 

• Ģipškartons 

• Betons 

• Gāzbetons 

• Koka skaidu un šķiedru plāksnes 

Īpašības:  • Viegli uzklājama un slīpējama 

• Mazs rukums 

• Izteikti balta 

• Laba sedzamība 

• Nesatur šķīdinātājus 

• Q3-Q4 virsmas kvalitātes līmeņu iegūšanai 

• Īpaši piemērota gludai špaktelēšanai 

• Gatava darbam (jāpārmaisa) 

Komponentes:  • Ūdens polimērdispersija 

• Inertās pildvielas 

• Piedevas 

Tehniskie dati: 
 
 
 

 Agregātstāvoklis  Pastveida 

Malums, mm  <0,25  

Krāsa  Balta 

pH 8-9 

Blīvums, g/cm3 1,72-1,77 

Adhēzija, MPa (EN 1542) 0,4 

Slāņa biezums , mm ≤ 4 

Sausais atlikums, pēc svara % 75 

Šķīdība (ūdenī), +23°C laba 

Žūšanas laiks uz sausas pamat-

nes, h 

(pie gaisa temperatūras +23°C un 

relatīvā gaisa mitruma 50% ) 

1mm: 1-1,5 h 

 

Pamatnes sagatavo-
šana: 

 Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk notu-

rīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, 

krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.  

Minerālas izcelsmes virsmas gruntē ar dziļo grunti SAKRET TGW vai būvniecī-

bas grunti SAKRET BG. Koka izcelsmes virsmas nepieciešams nogruntēt ar 

universālo grunti UG. 
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Izstrāde:  • Pirms lietošanas jāpārmaisa ar rokas mikseri 

• Izmanto neatšķaidītu 

• Uzklāj ar špakteļlāpstiņu vienā kārtā ne biezākā par 4mm 

• Izžuvušu virsmu slīpē ar smilšpapīru (rekomendējam izmantot smilšpapīru 

P120-180μm) 

• Nepieciešamības gadījumā nelīdzeno vietu labošanai, špakteli uzklāj atkār-

toti 

• Izstrādes temperatūra +10°C līdz +25°C 

• Izstrādei rekomendējam pielietot nerūsējošā tērauda instrumentus 

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

 • Konsistences regulēšanai var pievienot ūdeni (max. 1%). Špakteli kārtīgi 

samaisa un izlieto nekavējoties 

• Ja tiek veikta vairāku kārtu špaktelēšana un slīpēšana, tad virsma ir jā-

gruntē pēc katras slīpēšanas 

• Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas 

Patēriņš, kg/m2:  • Apmēram 1,7kg/m2 klājot 1mm kārtā 

• Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no špaktelē-

šanas  metodes un apstākļiem. 

Iepakojums:  • PE spainis 1kg/ kastē12 gb./ pilna palete 288 gb. 

• PE spainis 8kg/ pilna palete 80 gb. 

• PE spainis 15kg/ pilna palete 33 gb. 

• PE spainis  25kg/ pilna palete 16 gb. 

Uzglabāšana:  • Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši  

• Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C 

Utilizācija:  • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām . 

Drošības informācija:  • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

Papildus informācija:  • Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 

50±5%.  

• Nesasaldēt! 

Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

Balta  1 kg 288gb./ pal. 4751006568600 

Balta 8 kg 80 gb./ pal. 4751006568594 

Balta 15 kg 33 gb./ pal. 4751006568617 

Balta 25 kg 16 gb./ pal. 4751006568624 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta  uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav 
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties 
ar ražotāju vai pārdevēju.  Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās. 

 


