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Optomur GS
Ģipša špaktele iekšdarbiem
• Vispārējā piemērošana
• Viegla apstrāde
• Teicama adhēzija
Produkts
Optomur GS ir pulverveida, sauss, sintētiskā ģipša maisījums, ar minerālajām pildvielām un
komponentiem, lai uzlabotu apmetuma īpašības. Tam ir laba saķere ar virsmu un laba aizpildīšanas
spēja, kad nožūst, to ir viegli slīpēt, radot perfektu virsmu krāsošanai un tapešu līmēšanai. Piezīme:
Produkts satur hidratētu kaļķi, aizsargāt acis un ādu. Ja nokļūst acīs, konsultējieties ar savu ārstu.
Produkts atbilst Javas klasei PN- EN 13279-1:2009. KDZ Nr 329/209/2010 datēts. 26/01/2010.
Pielietojums
Optomur GS ir sienu un griestu špaktele iekšdarbiem, paredzēta uzklāšanai ar roku vienā kārtā.
Sevišķi piemērots betona sienu un griestu, kā arī dažādu betona konstrukciju apmešanai.
Tehniskie dati
Izstrādes laiks no iejaukšanas brīža: ~ 60 min
Izturība liecē: ne mazāk kā 1,2 N/mm2
Izturība spiedē: ne mazāk par 2,2 N/mm2
Saķere ar virsmu: ne mazāk par 0,58 MPa
Pamatnes sagatavošana
GS Optomur ģipša šapktele nav domāta virsmām- no koka, metāla un plastmasas. Darba virsmai
jābūt stabilai, līdzenai un tīrai, bez putekļiem un taukvielām. Pirms špakteles uzklāšanas virsmu
apstrādāt ar Optogrunt GM.
Sagatavošana
Ģipša javu vienmērīgi iejauc ūdenī (1 kg ģipša apmēram 0,5 l ūdens) un atstāj uz 3-5 minūtēm. Tad
ar mikseri sajauc, lai iegūtu viendabīgu konsistenci, bez kunkuļiem. Izstrādes laiks no iejaukšanas
brīža apmēram 60 min.
Apstrāde
Javu izlīdzina ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu, nospiežot stingri pie pamatnes. Uz sienas
uzklāj virzienā no grīdas uz griestiem - no apakšas uz augšu.
Žūšanas jprocesam jānorit dabīgi, jāizvairās no tiešas saules gaismas. Pie špakteles biezuma 1mm
vidējās temperatūra no +5 ° C līdz +25 ° C.
Patēriņš:
Aptuveni 1 kg gatavās masas uz 1 m2 ( javas biezuma 1 mm).
Uzglabāšana
Oriģinālajos iepakojumos, vēsā vietā uz palikņiem. Aizsargāt no sala un mitruma. Uzglabāšanas
laiks: ieteicams izlietot 6 mēnešos.
Utilizācija
Tikai pilnīgi tukši iepakojumi ir piemēroti pārstrādei. Materiālu, sausā veidā var uzskatīt par
sadzīves atkritumiem.

Uzraudzība
Pašreizējā produkta kontrole notiek saskaņā ar PN uzņēmuma laboratorijā – Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. Z o.o.
Citas ziņas
Minētā informācija ir produkta apraksts. Tie būtu jāuzskata par vispārējiem pamatnostādnes,
pamatojoties uz mūsu pētījumiem un praktisko pieredzi, bet kas neietver īpašas prasības attiecībā uz
pieteikumiem.Tādēļ pirms lietošanas mēs iesakām iepazīties ar tehnisko informāciju. Parametri ir
pakļauti nelielām izmaiņām, neietekmējot veiktspēju un apstrādi. Sniegtā informācija tiek
piemērota bez atlīdzības, pēc pieprasījuma.

Informācija apkopota balstoties uz pieredzi, praksē un ko iegūst kā rezultātā rūpīgu testējot

ar lielu piesardzību mūsu laboratorijā
Rozwojowo- Pētniecība. Tas kalpo ka informācijas avots lietotājiem. Tomēr, sakarā ar substrātu daudzveidību un laika piemērošanas
dažādību, kurā mums nav ietekmes, informatīvais raksturs nedrīkst kalpot par juridiskās prasības celšanu. Visiem lietotājiem iesakām
izmēģināt savām vajadzībām piemērotāku produktu. Šī informācija zaudē savu derīgumu, ja parādās jauna.
Izplatītājs:
SIA Colortex
Daugavas 38
Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Tel. +371 67702535 Fakss 67702998

Ražotājs:
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. Z o.o.
42-209 Częstochowa, ul. Rząsawska 40/42
Tel. +48 343665555, fax +48343668550
www.optolith.pl, biuro@optolith.lv

