
APRAKSTSAPRAKSTS Alkīda špakteļtepe.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, plaisas un savienojumu vietas uz sienām, durvis, logu rāmji u.c. Mašīnas,
laivas, transporta līdzekļi u.c. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Iekšdarbiem vai sausām virsmām ārdarbos, izlīdzina un aizpilda koka, kokšķiedras plātņu, skaidu
plākšņu un metāla virsmas saskaņā ar instrukcijām. Lieliski piemērota pārkrāsošanai ar lateksa,
alkīda, eļļas un katalītiskajām krāsām. Virsma ir viegli slīpējama gan sausa, gan mitra, vai arī
apstrādājama ar skrāpi. 
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ALKĪDA ŠPAKTEĻTEPE.

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 0.333 l, 1 l, 3 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Špakteļlāpstiņa.

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

No 30 minūtēm līdz dažām stundām, atkarībā no uzklāto kārtu biezuma, gaisa
temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un apstrādājamā materiāla.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.8 kg/l, ISO 2811

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

74

UzglabāšanaUzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Sargāt no sala
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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. Labāku adhēziju var panākt, nogruntējot porainas
virsmas ar Helmi gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli. Kad virsma ir nožuvusi ar skrāpi noņemt atlupušo krāsu un
virsmu noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

UzklāšanaUzklāšana
Špakteļtepi uzklāt ar špakteļlāpstiņu tieši uz koka, skaidu plākšņu, kokšķiedras plātņu vai metāla virsmas, vai uz nožuvušas
gruntskrāsas. Parasti pietiek ar skrāpējumu vietu piešpaktelēšanu vai mazu virsmu aizpildīšanu. Uzklājot ar špakteļlāpstiņu,
špakteļtepi parasti nav nepieciešams atšķaidīt. Pēc labošanas virsmas var nokrāsot ar gruntskrāsu, starpkrāsu un segkrāsu ar
augstu šķīdinātāju saturu, vai ar parastajām ūdens vai šķīdinātāja bāzes krāsām.

UzklāšanaUzklāšana
Virsmas pārkrāsot ar alkīda vai ūdens bāzes krāsām, kā arī var izmantot šķīdinātāja bāzes gruntskrāsas vai segkrāsas.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 .

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par
bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
UZMANĪBU.UZMANĪBU. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: etilmetilketoksīms. Var
izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot
tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus.
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