
SILER - 5 
SMALKĀ APDARES ŠPAKTELE 

GAIŠA, KVALITATĪVA ŠPAKTELE IEKŠDARBIEM. 
 
Sienu un griestu nobeiguma špaktele sausām telpām. 
Izmanto vispārējai špaktelēšanai un virsmas labošanai. 
Viegli slīpējama un gludi noslīpēta virsma. 
Sacietējusī un noslīpētā virsma ir krāsojama un tapetējama. 
 
SASTĀVS 

 Gaišie laukakmens milti, polimēru saistvielas. Maksimālā grauda frakcija 0.25 mm.  
 
PAMATVIRSMA 

 Par pamatvirsmu der gludas vieglbetona bloku, apmestas, špaktelētas virsmas. 
 Kā arī ģipškartona plākšņu sienas un griesti, porainas kokskaidu plāksnes. 
 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. 
 Pievienot ūdeni 33-36% (6,6-7,2 l uz 20 kg maisu / 1,32-1,44 l uz 4 kg iepakojumu). 
 Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai. 
 Pirms lietošanas, ieteicams gatavo špakteļmasu atstāt uz 30 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt. 
 Gatavā špaktele istabas temperatūrā izstrādājama 24 stundu laikā pēc ūdens pievienošanas. 

 
ŠPAKTELĒŠANA 

 Špaktele uzklājama uz sienas ar platu metāla špakteļlāpstu, var izmantot arī špakeļšprici. 
 Vispārējai špaktelēšanai ieteicams izmantot 80 cm garu metāla rīvdēli, vietums špaktelējot 30 cm un 

īsākus rīvdēļus. 
 Vietums špaktelējot vienas kārtas špakteļmasas biezums uz sienas var būt līdz 2 mm. 
 Vispārējai špaktelēšanai vienas kārtas špakteļmasas biezums var 1 mm. 
 Špaktelējot atkārtoti, iepriekšējai špakteļkārtai ir jābūt nožuvušai un pēc nepieciešamības noslīpētai. 
 Darba instrumentus pēc špaktelēšanas notīrīt un tūlīt nomazgāt ūdenī. 

 
SACIETĒŠANA 

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

 Vidējais sacietēšanas laiks, līdz apstrādei ar smilšpapīru, ir līdz 24 stundām. 
 
IEROBEŽOJUMI 

 Špaktelēšanas laikā pamatvirsmai, špaktelei un telpā gaisa temperatūrai jābūt virs +10 0C. 
 Nevar izmantot pie flīzēšanas un grīdas izlīdzināšanas. 
 Nevar izmantot mitrās telpās, jo tur izmanto mitrumizturīgo špakteli SILER – 2. 
 Maisījuma iekļūšana kanalizācijā var izveidot aizdambējumus. 
 Maisījumam iekļūstot acīs, tas tūlītēji jānomazgā ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā 

jāgriežas pie ārsta. 
 
PATĒRIŅŠ 

 Pie vispārējās špaktelēšanas vidējais patēriņš uz 1 m2 ir 1,3 kg. 
 
UZGLABĀŠANA 

 Maisos špakteles pulveri uzglabāt sausās telpās. 
 Špakteļpulvera uzglabāšanas laiks 1 gads.  


