
APRAKSTSAPRAKSTS Speciālā špakteļtepe uz ūdens bāzes. Pēc nožūšanas Spakkeli Puukitti izskatās kā
neapstrādāta koka virsma. Maksimālais slāņa biezums 2mm.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Mēbeles, durvis, apšūtas sienas un griesti, un citas koka virsmas.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Koka virsmu plaisu aizpildīšanai iekšdarbos. Ar špakteļtepi apstrādātas plaisas var beicēt, lakot
vai krāsot.

PRODUKTA APRAKSTS 24.07.2020

TIKKURILA

SPAKKELI PUUKITTI
ŠPAKTEĻTEPE KOKAM

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 Toņi: Priede, bērzs, ozols, dižskābardis (buks) un tumšs sarkankoks.

IepakojumiIepakojumi 0.2 l, 0.5 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāt ar špakteļlāpstiņu.

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

Plānu špaktelējuma kārtu var slīpēt pēc apm. 4 stundām, bet dziļāku špaktelējuma
kārtu pēc 24 stundām.

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

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

67

UzglabāšanaUzglabāšana 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
No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu.

UzklāšanaUzklāšana
No virsmas notīrīt netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Ar špakteļlāpstiņu uzklāt Spakkeli Puukitti špakteļtepi. Ja
nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Lielas plaisas špaktelēt divās vai vairāk kārtās. Virsmu noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.
Virsmu var beicēt, piemēram, ar Parketti-Ässä, Akvi Color vai Dicco Color.
Virsmu lakot ar tonētu vai netonētu mēbeļu laku Kiva, Unica Super vai Paneeli- Ässä, Merit vai Akvilac FD atkarībā no virsmas.

Pievērst uzmanību toņu atšķirībām beicējot koka vai cementa virsmas.

UzmanībuUzmanību
Pievērst uzmanību koka virsmas un špakteļtepes toņiem, uzklājot segkārtu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
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
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. Izmantot aizsargcimdus. 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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