
APRAKSTSAPRAKSTS Ļoti viegla špakteļtepe caurumiem, savienojumu vietām un plaisām uz sienām un griestiem. Īpaši
piemērota vienreizējai aizpildīšanai. Praktiski nesaraujas <5%.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Sausām virsmām iekštelpās. Uz betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām virsmām un
izplatītākajām celtniecības plākšņu virsmām. Piemērota arī iepriekš krāsotām virsmām. Virsmu ir
viegli noslīpēt un var pārkrāsot ar parastu krāsu sienām. Špakteļtepes aizpildīšanas jauda bez
plaisāšanas 50 mm.
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ĪPAŠI VIEGLA TEPE VIRSMAS LABOŠANAI

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 0.25 l, 0.5 l

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Otrās kārtas uzklāšanu vai krāsošanu var veikt pēc špakteļtepes nožūšanas, pie
normāliem apstākļiem pēc 2-24 h. Dziļāki aizpildītie caurumi un plaisas var žūt
vairākas dienas, atkarībā no špakteļtepes kārtas biezuma, temperatūras un relatīvā
gaisa mitruma.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 0,55 kg/l, ISO 2811

KarstumizturībaKarstumizturība 75° C

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

55

Graudiņu izmērsGraudiņu izmērs Max. 0,10 mm.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt. Uzglabāt
sausumā, temperatūrā no +5°C līdz +25°C.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Aizpildīt virsmu ar Hole-in-1. Porainas virsmas,
piemēram, ģipša apmetums, jānogruntē, lai iegūtu labāku adhēziju.

Iepriekš krāsotas virsmas:
iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar tīrīšanas līdzekli Seinäpesu. Pirms apstrādes ļaut virsmām nožūt. Notīrīt atlupušo materiālu
ar skrāpi. Spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

UzklāšanaUzklāšana
Uzklāt Hole-in-1 tepi ar špakteļlāpstiņu (izlīdzinošo lāpstiņu). Noslīpēt nožuvušo virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja
nepieciešams, uzklāt vēl vienu kārtu. Lai iegūtu gludu virsmu, pārklāt špaktelētās vietas ar 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
Produkts nav klasificēts kā bīstams. 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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