
  ŠPAKTELE  MITRĀM TELPĀM
BREPLASTA LW

Tehniskie dati:

Krāsa   ar zili – zaļu nokrāsu 
Iepakojums  3 un 10 L
Materiāla patēriņš nelīdzenumu aizpildīšanai  - 0,3 l/m²

slāņa uzklāšanai 1mm biezumā – 1,0 l/m²
Saistviela polimēra dispersija
Šķīdinātājs ūdens
Blīvums 1 g/ cm³ 
Aizpildītājs  viegls aipildītājs,  dolomīts
Graudu lielums maksimums 0,15 mm
Sausais atlikums 59 % tilpuma
Žūšanas laiks 2 stundas, pilnīgi izžūst pēc 12 stundām
Uzglabāšanas noteikumi Glabāt vēsā vietā, nepieļaut sasalšanu!
Ugunsdrošība Nav ugunsnedrošs
Uzklāšanas veids tērauda špakteļlāpsta

Materiāla tips
Breplasta LW – ūdensbāzes lateksa vieglā smalkgraudainā  špaktele iekšadrbiem, paredzēta
mitrumnoturīgai telpu apdarei. Labi aizpilda dažādus nelīdzenumus. Satur vielas, kas kavē
pelējuma rašanos.

Pielietošanas sfēra
Breplasta LW pielieto vannas istabu, sanitāro mezglu un citu analoģisku telpu apdarei, kur
nepieciešams ūdensizturīgs špaktelējums. Var klāt uz betona, vieglā betona, apmetuma,
auduma, ģipškartona plātnēm un citiem materiāliem. Špaktelējot dažādu paneļu savienojuma
vietas, tieši špaktelē var iestrādāt šuvju lenti.

Specifiskās īpašības
Breplasta LW tonēta zili – zaļā tonī atbilstoši Zviedrijas standartam HUS AMA-83.
Pateicoties savām ūdens noturīgām īpašībām un tam, ka tā ļoti labi nostiprina virsmu,
špaktele ietilpst vannas istabu apdares materiālu kompleksā Resistent Våtrumssystem.

Virsmas sagatavošana.
Pirms sienu un griestu špaktelēšanas nepieciešams likvidēt nelīdzenumus, kas paliek pēc
plākšņu  atliešanas un celtniecības javas atliekas. Virsmai jābūt sausai. Lielos dobumus
jāaizstaisa ar cementa bāzes špakteles masu.

Špaktelēšana.
Uzlājiet sastāvu Breplasta LW ar tērauda špakteļlāpstiņas palīdzību tik reizes, cik
nepieciešams vajadzīgā biezuma iegūšanai. Nav ieteicams špaktelēt virsmas, kuru
temperatūra zemāka par +5ºC. 

Darba rekomendācijas.



Apstrādājot virsmas ar smilšpapīru, nepieciešams izmantot elpošanas ceļu aizsarglīdzekļus
(der klase P2) un acu aizsargbrilles, īpaši tas attiecas uz vieglās špakteles slīpēšanu. 
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. izgatavošanas līniju, otrais  —
izgatavošanas gada pēdējas cipars (5 apzīmējot 2005, piemēram), 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.


