
  RUPJGRAUDAINĀ  ŠPAKTELE
BREPLASTA LG

Tehniskie dati:

Krāsa   Gaiši - pelēks
Iepakojums  10 L
Materiāla patēriņš nelīdzenumu aizpildīšanai  - 0.3 l/m²

slāņa uzklāšanai 1mm biezumā – 1 l/m²
Saistviela Polimēra dispersija
Šķīdinātājs simbols
Blīvums 1,8 
Aizpildītājs  vieglais aizpildītājs, baltais dolomīts
Graudu lielums maksimums 0.30 mm
Sausais atlikums 63 % tilpuma
Žūšanas laiks 2 stundas, pilnīgi izžūst pēc 12 stundām
Uzglabāšanas noteikumi Glabāt vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu!
Ugunsdrošība Nav ugunsnedrošs
Uzklāšanas veids simboli

Materiāla tips
Breplasta LG – ūdensemulsijas lateksa rupjgraudaina špaktele iekšadrbiem.

Pielietošanas sfēra
Breplasta LG tiek pielieto betona, apmestu, ķieģeļu sienu, vieglā betona, ģipškartons plātņu,
u.t.t. špaktelēšanai. Paredzēta dziļu dobumu, šuvju un salaidumvietu aizdarei, kā arīvisas
virsmas pārklāšanai. Tiek izmantota ģipškartona pātņu salidumviewtu pirmajai špaktelēšanai,
ģipša un betons virsmu izlīdzināšanai. Tai virsū nevar līmēt papīra strēmeles.

Specifiskās īpašības
Breplasta LG ļoti labi der dziļu nelīdzenumu aizdarei. Pirms špaktelētās virsmas aplīmēšanu
ar tapetēm, to jānogruntē ar līmi. Apstrādājot virsmu ar smilšpapīru, jāstrādā aizsargbrillēs.

Virsmas sagatavošana.
Pirms sienu un griestu špaktelēšanas nepieciešams likvidēt nelīdzenumus, kas paliek pēc
plākšņu  atliešanas un celtniecības javas atliekas. Virsmai jābūt sausai. 

Špaktelēšana.
Uzlājiet sastāvu Breplasta LG ar metāla špakteļlāpstiņas palīdzību tik reizes, cik
nepieciešams, vajadzīgā biezumā, slāņa pārklājumam. Breplasta LG ļoti labi der ģpškartona
plātņu šuvju pirmai špaktelēšanai, pēc kā tiek uzklāts sastāvs Breplasta F vai Breplasta LF, uz
kuru tiek uzlīmētas papīra strēmeles.

Darba rekomendācijas.
Apstrādājot virsmas ar smilšpapīru, nepieciešams izmantot elpošanas aizsarglīdzekļus (der
klase P2). Nev ieteicams špaktelēt virsmas, kuru temperatūra zemāka par +5ºC. Instrumentus
attīra no sastāva ar ūdeni, nekavējoties, pēc darba beigšanas.



Izgatavošanas datuma marķēšana un uzglabāšanas laiks.
špaktele ir lietojama noteiktu laiku pēc izgatavošanas, tādēļ, tai uz iepakojuma norādīts
izgatavošanas datums:                                                                         
Augšējā ciparu rinda: pirmais cipars norāda 1. vai 2. izstrādes līniju, otrais  — izgatavošanas
gada pēdējas cipars (5, 2005), pēdējie trīs cipari norāda izgatavošanas dienas kārtas skaitli
attiecīgajā gadā.
Apakšējā ciparu rinda: norāda partijas numuru attiecīgajā dienā: 24/22,06.-
Špaktele jāuzglabā vēsumā, vienmērīgā temperatūrā, neļaujot tai sasalt.
Nedrīkst uzglabāt tiešā saules staru ietekmē.
Parastos apstākļos vieglo špakteli uzglabā 6-9 mēnešus, tradicionālo špakteli — 12-15
mēnešus.


