
 
KIILTO E 

Gatavā smalk ā špaktele 
TIPS 
Ūdens bāzes gatavā smalkā špaktele sienām un griestiem. 

 

PIELIETOJUMS  
Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās iekštelpās, bet īpaši piemērota plaisu un nelielu caurumu 
aizpildīšanai (piemēram, skrūvju vietas), kā arī apdares darbiem. Ģipškartona plākšņu salaiduma vietu špaktelēšanai 
iesakām izmantot Kestonit GP vai Kiilto J špakteles. Sagatavotā virsma nav piemērota flīžu uzklāšanai vai plastikāta 
materiālu piestiprināšanai. 

 

PAMATNE  
Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas, iepriekšējam slānim jābūt pilnīgi 
nožuvušam. Nepieciešamības gadījumā uzklāto špakteles slāni slīpē un rūpīgi notīra pirms jaunas kārtas uzklāšanas. 
Sagatavotā virsma ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai.  
 
ĪPAŠĪBAS  

♦ Neiztur mitrumu 

♦ Baltā krāsā 

♦ Zemākā izmantošanas temperatūra +10oC 

 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  
Šķīdinātājs:    ūdens 

Īpatnējais svars:    1,6 

Tips:     polimēra dispersijas un kaļķakmens bāzes špaktele 

Graudiņu lielums:    maks.0,10 mm 

Maksimālais slāņa biezums:   2 mm 

Šuves stiprība (EN 15824)   >0.3 MPa 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
Gatava lietošanai. Pēc ilgas uzglabāšanas ieteicams samaisīt. Ja nepieciešams, var atšķaidīt ar nelielu daudzumu 

ūdens. Uzklāj ar metāla ķelli. 

ŽŪŠANAS LAIKS 
Apmēram 24 stundas (+18oC). Žūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums. 
 
IETEICAMIE LIETOŠANAS APST ĀKĻI 

Špaktelēšanas laikā telpā jābūt tās normālajai temperatūrai (+18...+200C). 

IEPAKOJUMS  
4,8 kg un 16 kg plastmasas spainis. 

LIETOŠANAS DROŠ ĪBA UN VIDES AIZSARDZ ĪBA  
Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu produktu. Slīpējot virsmu, ieteicams izmantot sejas respiratoru. Par produktu var 

saņemt speciālu lietošanas drošības informāciju un ražojuma etiķetē jūs atradīsiet iznīcināšanas instrukcijas. 

UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt vēsā vietā, temperatūrā virs +1°C, bl īvi noslēgtā oriģinālajā iepakojumā, ne ilgāk kā 1 gadu.  

UZMANĪBU! 
Ieteikumu pamat ā ir mūsu veiktie izm ēģinājumi un uzkr ātā pieredze. Tom ēr mēs nevaram iespaidot viet ējos 

apst ākļus un darbu izpildes kvalit āti, l īdz ar to m ēs par tiem nevaram uz ņemties atbild ību. Jaut ājumu gad ījum ā 

lūdzam vērsties pie m ūsu pārst āvja. 

 


