
MAXI PRO
SPRAY

3-4 h
<1mm

Produkta īpašības  «Maxi Pro Spray», ko raksturo viegla aizpildes spēja (blīvums ~ 1,0 kg/l), ir lietošanai gatava izsmi-
dzināma tepe iekšdarbiem. Smalkgraudainā tepe, ko viegli klāt uz virsmas ar pneimatisko smidzi-
nātāju, viegli izlīdzināt un slīpēt, neveido putekļus. Pēc noslīpēšanas tepes kārtai piemīt nenozī-
mīgs rukums un mitruma iesūkšanas spēja, tā kļūst gluda un elastīga, piemērota virsmas 
gruntēšanai un/vai apdares krāsošanai.

Pielietojums  Produkts ir paredzēts lietošanai sausās telpās sienu un griestu apdarei.

Piemērotas pamatvirsmas  Produkts ir piemērots ģipša plātņu, apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmu vienlaidu 
špaktelēšanai, kā arī šuvju un plaisu izlīdzināšanai pirms gruntēšanas.

Virsmas sagatavošana  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasī-
bām. Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm un netīrumiem. Jānoņem vecā 
atdalījusies krāsa, vāji saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai attīrītu agrāk krāsotu 
virsmu, jāizmanto remdens vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – līdzeklis «Cleaner». 
Atdalījušās vai ar virsmu vāji saistītas vecās tapetes pilnībā jānoņem. Lai panāktu labāku pielipša-
nu, iepriekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana  Špaktelēšanas tepe ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas glabāšanas var būt nepieciešams samaisīt 
produktu. Produktam nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos maisījumus. Ar pneimatisko 
smidzinātāju uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 5 mm biezas špaktelēšanas tepes kārtas; 
stūri, šuves un plaisas jānostiprina ar papīra/stiklšķiedras lenti. Pirms nākamās špaktelēšanas 
tepes kārtas uzklāšanas jāpārliecinās, ka iepriekšējā kārta ir nožuvusi. Svaiga špaktelēšanas tepe 
jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai mazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Špaktelētās virs-
mas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains smilšpapīrs (Nr. 150-180). Pēc slīpēšanas virsma 
jāattīra no slīpēšanas putekļiem, izmantojot mitru lupatu vai putekļu sūcēju. Darba laikā ievērot 
drošības prasības, izmantot respiratoru, acu vai sejas aizsargus un rūpīgi vēdināt telpu.

Beigu apdare  Pirms beigu apdares špaktelētā virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Grund+», «Stopg-
rund», «Prof 2» vai līdzīga produkta. Špaktelētās virsmas krāsošanai ir piemērota lateksa, alkīda, 
kā arī akrila krāsa. Izotropiskas un stipri saistītas virsmas uzreiz var apstrādāt ar segkrāsu, piemē-
ram, ar produktu «Expert 1», «Expert 4», «Expert 7» un līdzīgiem produktiem. 

Superviegla, smalkgraudaina, izsmidzi-
nāma špaktelēšanas tepe iekšdarbiem
 - Par vairāk nekā 1/3 vieglāka nekā parastās izsmidzināmās 

špaktelēšanas tepes 
 - Viegli klāt uz virsmas, izlīdzināt un slīpēt
 - Elastīga tepe ar nenozīmīgu rukumu un mitruma 

iesūkšanas spēju

Špaktelēšanas tepes/apmetumi



professional.sadolin.lv

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie dati

Pielietojums sausas telpas, veicot iekšdarbus

Saistviela stirols-akrila kopolimērs

Grauda lielums maks. 0,15 mm

Blīvums 1,0 kg/l

Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%) 2,5-4 stundas, ja tepes kārtas biezums ir 0,5-1 mm

Aizpildes spēja (1 kārta) līdz 5 mm

Atšķaidītājs špaktelēšanas tepes konsistence ir piemērota uzklāšanai uz virsmas, un tās atšķaidīšana nav 
vajadzīga

Krāsa balta

Darbarīki špakteļlāpstiņa, špaktelēšanai paredzēts smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Glabāšana glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C), sargāt no 
sala un tiešiem saules stariem

Iepakojums 17 l
 

Špaktelēšanas ieteikumi  Špaktelēšanas un tepes žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…+25 °C (ieteicams 
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Izvairīties strādāt tad, kad tieši 
uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušu virsmu. Mitrs gaiss kopā ar zemu tem-
peratūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

Darba drošība  Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsar-
gus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. SASKARĒ AR 
ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir 
viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Ja 
acu kairinājums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. 
Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, var 
izraisīt alerģisku realciju. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma tiek izsniegta darba drošības 
datu lapa. Špaktelētās virsmas slīpēšanas laikā var izdalīties veselībai kaitīgi putekļi. Strādāt labi 
vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus.

Vides aizsardzība un 
atkritumu apsaimniekošana

  Pēc darba cieši noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. Aizliegts izliet 
kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un 
tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs  Ražots Eiropas Savienībā pēc «Akzo Nobel» pasūtījuma

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018 
info.lv@akzonobel.com

Špaktelēšanas tepes/apmetumi


