
APRAKSTSAPRAKSTS Speciāla ūdens bāzes špakteļtepe mēbelēm.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, logu rāmji un citas koka virsmas iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota nelielu caurumu aizpildīšanai pirms krāsošanas. Piemērota gan jaunām, gan iepriekš
krāsotām virsmām. Maksimālais slāņa biezums 3 mm.
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Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

ToņiToņi Balta

IepakojumiIepakojumi 0.2 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāt ar izlīdzinošo lāpstiņu.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks 1 mm biezu špakteļtepes kārtu var slīpēt pēc apm. 1 stundas.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1,7 kg/l, ISO 2881

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

74

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar
ilgstoši uzglabāt.

PRODUKTA APRAKSTS 11.05.2021

HELMI KALUSTEKITTI

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Virsmai, kuru paredzēts špaktelēt jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Attīrīt virsmu no netīrumiem. Noslaucīt putekļus un vaļīgo materiālu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Nomazgāt iepriekš krāsotas virsmas ar Kalustepesu mazgāšanas līdzekli. Pēc virsmas nožūšanas, notīrīt pēc iespējas vairāk
krāsas ar skrāpi, vai noslīpējot virsmas matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

UzklāšanaUzklāšana
Uzklāt Helmi Kalustekitti ar izlīdzinošo lāpstiņu. Uzklāt 2 vai vairāk kārtas dziļākās iedobēs, ja iespējams. Noslīpēt virsmu un notīrīt
slīpēšanas putekļus. Virsmu var pārkrāsot ar ūdens bāzes vai alkīda krāsu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Izmantot aizsargcimdus. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-
metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur
biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-
4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).
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