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Produkta īpašības  Lietošanai gatava viegla špaktelēšanas tepe iekšdarbiem (blīvums ~ 1,0 kg/l). Produkts ir īpaši 
izstrādāts ēku remonta, pārbūves un piebūvju celtniecības darbiem, kā arī jaunu ēku celtniecībai. 
Tepe, ko raksturo ļoti labas piepildīšanas īpašības, viegli klājas uz virsmas un ir viegli apstrādāja-
ma, stipri sasaistās ar pamatvirsmu, nožuvušo virsmu viegli slīpēt.

Pielietojums  Produkts ir paredzēts betona, vieglbetona un apmetuma virsmu, stiklšķiedras tapešu, ģipša plāt-
ņu u.tml. virsmu atsevišķu vietu un vienlaidu špaktelēšanai sausās telpās. Piemērots arī šuvju 
špaktelēšanai.

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. No virsmas jāno-
ņem vecā atdalījusies krāsa un vāji saistīti virsmas slāņi līdz stingrai pamatnei. Lai attīrītu agrāk 
krāsotu virsmu, izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – arī līdzek-
lis «Cleaner». Atdalījušās vai ar virsmu vāji saistītas vecās tapetes pilnīgi jānoņem. Lai panāktu 
labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu klāta 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. Uz virsmas jāuzklāj 
viena vai vairākas līdz 5 mm biezas tepes kārtas. Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uz-
klāšanas jāpārliecinās, ka iepriekšējā kārta ir nožuvusi. Svaiga špaktelēšanas tepe jāizlīdzina uz 
virsmas maksimāli gludi, lai mazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Šuves un platas spraugas 
jānostiprina ar papīra vai stiklšķiedras auduma lenti. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams 
smalkgraudains smilšpapīrs (Nr. 150-180). Pēc slīpēšanas no virsmas jānoņem slīpēšanas putek-
ļi.

Beigu apdare  Pirms beigu apdares špaktelētā virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Grund+», «Stop-
grund», «Prof 2» vai līdzīga produkta. Špaktelētās virsmas krāsošanai ir piemērota lateksa, alkīda, 
kā arī akrila krāsa.

Špaktelēšanas ieteikumi  Špaktelēšanas un tepes žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C (ietei-
cams +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 temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku. Traukā, kas ir atvērts, tepe ilgāk saglabā 
svaigumu, ja pēc darba tepes virsmu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz.

Viegla špaktelēšanas tepe 
iekšdarbiem
 - Labas piepildīšanas spējas, viegli apstrādājama
 - Pieļaujamais vienas kārtas biezums ir līdz 5 mm
 - Tepe ir piemērota šuves lentes uzstādīšanai

Špaktelēšanas tepes/apmetumi

4 h
1mm

4-5 m²/l

10-25°C
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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 kopolimēra latekss

Grauda lielums maks. 0,16 mm

Blīvums 1,0 kg/l

Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%) 4 stundas atkarībā no kārtas biezuma

Aizpildes spēja (1 kārta) līdz 5 mm

Atšķaidītājs ūdens

Krāsa pelēcīga

Darbarīki špakteļlāpstiņa

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

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

Iepakojums 10 l
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Pielipšanas stiprība > 0,3 MPa   Termiskās izturības klase A2
Termiskās izturības klase B   Lieces izturība > 320 N

Darba drošība  Špaktelēšanas un virsmas slīpēšanas laikā ievērot visas drošības prasības, izmantot respiratoru, 
acu vai sejas aizsargu un rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putekļu izplatīšanos, slīpēšanas putek-
ļi no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uz-
rādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma 
tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

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:  «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

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

Špaktelēšanas tepes/apmetumi


