
SILER - 6 

ĢIPŠKARTONA ŠUVJU UN IZLĪDZINĀŠANAS ŠPAKTELE 
Ģipškartona šuvēmar sietlentu. 
Ģipškartona skrūvju vietu špaktelēšanai.  
Ģipškartona plākšņu vispārējai špaktelēšanai. 
Sacietējusī špakteļvirsma krāsojama un tapetējama. 
Špaktele ar gaišu toni. 
 
 
SASTĀVS 

 Gaišie laukakmens milti, polimēru saistvielas. Maksimālā grauda frakcija 0,15 mm. 
 
PAMATVIRSMA 

 Par pamatvirsmu der ģipškartona plākšņu sienas un griesti. 
 Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem. 
 Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā tauki, netīrumi, 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 izmatojama līdz pat 48 stundām (slēgtā traukā) pēc ūdens pievienošanas. 
 Pirms špaktelēšanas, pārliecinieties, lai ģipškartona plākšņu sienās un griestos, skrūvju galvas nebūtu virs 

pamatvirsmas. 
 
DARBA PROCESS 

 Ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšana 
 Ar platu špakteļlāpstu uzsmērēt špakteli tā, lai tā pārklātu šuves. 
 Iegremdēt  šuvju sietlentu špaktelē izmantojot metāla špakteļlāpstu. 
 Caur šuvju sietlentas izspiedušos špakteli izlīdziniet, lai tiktu nosegta visa sietlenta.  
 Nepieciešamības gadījumā pievienot vēl špakteli, lai iegūtu vienmērīgi līdzenu virsmu. 
 Skrūvju vietas špaktelēt 2 reizes ar starpslīpēšanu. 
 Sacietējušo špakteli noslīpēt ar smilšpapīru (ieteicams ar Nr.120). 

 
 Ģipškartona plākšņu vispārējā špaktelēšana 
 Pateicoties špakteles smalkumam un lielo polimēru daudzumam tajā, SILER- 6 izmanto ģipškartona plākšņu 

vispārējai špaktelēšanai plānā kārtā. 
 Pie vispārējās špaktelēšanas izmantot 80 cm platu metāla špakteļlāpstu. 

 
SACIETĒŠANA 

 Sacietēšanas laiks ir līdz 1 diennaktij, atkarībā no špakteļkārtas biezuma, gaisa temperatūras un mitruma. 
 
 
IEROBEŽOJUMI 

 Špaktelēšanas laikā pamatvirsmai, špaktelei un telpas temperatūrai jābūt virs +5 0C. 
 Nedrīkst izmantot pie flīzēšanas un grīdas izlīdzināšanas. 
 Nedrīkst izmantot mitrās telpās, vai telpās ar paaugstinātu mitruma pakāpi. 
 Maisījuma iekļūšana kanalizācijā var izraisīt aizdambējumus. 
 Maisījumam iekļūstot acīs, tas tūlīt jānomazgā ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā jāgriežas pie ārsta. 

 
PARĒRIŅŠ 

 Špaktelējot šuvju vietas, patēriņš ir apmēram 0,2 kg /m2. 
 Pie vispārējās špaktelēšanas, špakteles patēriņš ir 1kg/1m2. 

 
UZGLABĀŠANA 

 Maisos špakteles pulveri uzglabāt sausā telpā. 
 Špakteļpulvera uzglabāšanas laiks ir 1 gads. 


