
KIUDPAHTEL  

POLIMĒRA PAMATŠPAKTELE AR 

SINTĒTISKĀM ARMATŪRDAĻĀM 
 
Uz cementa, polimēriem un sintētiskajām daļām bāzējoša gaišā špaktele. 
Sintētisko daļu špaktele. 
 
IZMANTOJAMA IEKŠĒJOS UN ĀRĒJOS DARBOS 
Mitrumizturīgu virsmu špaktelēšanai. 
Poraino betona bloku un polistirola virsmu špaktelēšanai. 
Špaktelējot ar šo špakteli ,samazinās mikroplaisu iespējas uz špaktelētās virsmas līdz minimumam. 
 
PAMATVIRSMA 

 Špaktelēšanai izmantojama uz vieglbetona blokiem, betonu virsmām,apmetuma virsmām, akmens 
virsmām, polistirola virsmām un citām minerālajām virsmām. 

 Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem. Visas,sasaisti ar pamatvirsmu traucējošas 
vielas, tauki, krāsa, eļļa u.c. nepieciešams notīrīt. 

 
PAMATVIRSMA 

 Par pamatvirsmu der betonu, vieglbetona bloku, apmestas, akmens virsmas, putupolistirola plākšņu 
virsmas un citas minerālas virsmas. 

 Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem. 
 Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēja krās, tauki, putekļi pilnībā jānotīra. 

 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Špaktele jāieber maisāmā traukā. 
 Špaktelējot manuāli, pievienot ūdeni 33-35% (8,25-8,75 l uz 25 kg maisu). 
 Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai. 
 Pirms lietošanas, ieteicams gatavo špakteļmasu atstāt uz dažām minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt. 
 Gatavā špaktele izstrādājama 4 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas. 

 
ŠPAKTELĒŠANA 

 Špaktele uzklājama uz sienas ar platu metāla špakteļlāpstu. 
 Vispārējai špaktelēšanai var izmantot platu metāla rīvdēļi. 
 Vietums špaktelējot vienas kārtas špakteļmasas biezums uz sienas var būt līdz 10 mm. 
 Vispārējai špaktelēšanai vienas kārtas špakteļmasas biezums var būt 2-8 mm. 

 
SACIETĒŠANA 

 Vienas kārtas špakteļmasas sacietēšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, ventilācijas un gaisa 
temperatūras. 

 Vidējais sacietēšanas laiks, līdz apstrādei ar smilšpapīru, ir 3-8 stundas. 
 Otro špakteļkārtu var uzklāt pēc 24 stundām. 
 Sacietējusi špakteļkārta ir "elpojoša" un neaiztur mitruma tvaiku kustību pamatvirsmā. 

 
IEROBEŽOJUMI 

 Pie špaktelēšanas pamatvirsmai, špaktelei un telpā jābūt temperatūrai virs +5 0C. 
 Špaktele nav pielietojama uz taukainām vai eļļainām virsmām, kokaun neminerālajām virsmām. 

 
UZGLABĀŠANA 

 Maisos sausā špaktele uzglabājama sausās telpās. 
 Sausās špakteles uzglabāšanas laiks maisos ir 1 gads. 

 
PATĒRIŅŠ 

 Viena kvadrātmetra špaktelēšanai 5 mm biezumā nepieciešams 6-7 kg sausās špakteles.
. 
 


