
LUBIPAHTEL 
KAĻĶA BĀZES APDARES ŠPAKTELE 
LABĀKĀ ŠPAKTEĻA MASA RENOVĀCIJAI  
 

ŠPAKTEĻA MASA SENO KAĻĶA APMETUMA VIRSMU LABOŠANAI 
SIENU UN GRIESTU NOBEIGUMA APDAREI IEKŠĒJOS UN ĀRĒJOS APSTĀKĻOS 
VISPĀRĒJAI ŠPAKTELĒŠANAI UN REMONTA DARBIEM 
SACIETĒJUSĪ ŠPAKTELE KRĀSOJAMA AR KAĻĶA UN CITĀM ŪDENS TVAIKU NEAIZTUROŠĀM 
KRĀSĀM 

 
SASTĀVS 

 Hidrauliskie kaļķi, kaļķakmens milti un citas dabīgas saistvielas.  
 Špakteļa masas grauda frakcijas maksimālais izmērs 0.2 mm. 

 
PAMATVIRSMA 

 Par pamatvirsmu der kaļķa apmetuma vai citu apmetumu līdzenas, minerālas virsmas. 
 Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā vaļēju krāsu, putekļus, taukus sākotnēji jānotīra. 
 Ļoti sausas pamatvirsmas, pirms špaktelēšanas, ieteicams samitrināt. 

 
SAGATAVOŠANA DARBAM 

 Nepieciešamo daudzumu sausās špakteļmasas iebērt maisīšanai paredzētajā traukā. 
 Pievienot 40-42% tīru ūdeni (8-8,4 l uz 20 kg maisu). 
 Rūpīgi samaisīt, līdz špakteļmasas pilnīgai samirkšanai. 
 Gatavā špakteļmasa izstrādājama 6 stundu laikā. 

 
ŠPAKTELĒŠANA, APDARE 

 Vienas špakteļkārtas biezums 1-3 mm. 
 Biezākā špakteļkārtā var veidoties mikroplaisas. 
 Pirms nākošās špakteļkārtas uzklāšanas, iepriekšējai kārtai ļaut nožūt vismaz 24 stundas. 
 Kaļķa špaktele ir viegli slīpējama ar smilšpapīru. 
 Špaktelētās virsmas nedrīkst krāsot pirms tās pilnīgas nožūšanas. 
 Špakteles pilnīgas nožūšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma un gaisa temperatūras (virs 10 

diennaktīm). 
 Špaktelēto virsmu krāsošanai izmantot krāsas ar labu ūdens tvaiku caurlaidību, tādas kā kaļķa, 

silikāta un silikona krāsas. 
 

KAĻĶA ŠPAKTELES ĪPAŠĪBAS 
Špakteļa masas grauda maksimālā frakcija  0.2 mm 
Krāsas tonis      kaļķa balta 
Vienas kārtas biezums     1 – 3 mm 
Gatavās špakteļa masas izstrādes laiks   līdz 6 stundām 
Nožuvušas špakteles ūdens tvaiku caurlaidība  µ < 3 (2mm biezumā) 

 
IEROBEŽOJUMI 

 Špaktelējot, pamatvirsmas, špakteļa masas un gaisa temperatūrai jābūt virs + 5ºC. 
 Svaigi špaktelētas virsmas aizsargāt no lietus un tiešajiem saules stariem. 
 Nepieļaut nenožuvušas špakteļa kārtas sasalšanu, izmantot tikai tīru, dzidru ūdeni. 
 Sausā špakteļa masa satur dzēstos hidrauliskos kaļķus, tai nonākot acīs vai uz gļotādām, izskalot 

tās rūpīgi ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā griezties ārsta. 
 

PATĒRIŅŠ 
 Vispārējai špaktelēšanai, vidējais patēriņš ir 1.1 kg uz 1m², 1mm biezai kārtai. 

 
UZGLABĀŠANA 

 Oriģinālos iepakojumos, neatvērtā veidā uzglabāt sausās telpās. 
 Uzglabāšanas laiks, oriģinālos iepakojumos 24 mēneši.    

 


