
KESTONIT SH 
 
TIPS 
Cementa bāzes špaktele sienām.  

PIELIETOJUMS  
Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās vai mitrās telpās. Iespējams uzklāt līdz 2mm biezu špakteles 

slāni. 

PAMATNE  
Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez putekļiem.  

ĪPAŠĪBAS  
♦ Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1, 

♦ Mitrumizturīga, 

♦ Pelēkā krāsā, 

♦ Labas uzklāšanās īpašības, 

♦ Nav ieteicams izmantot vietā, kuras visu laiku atrodas saskarē ar ūdeni, piemēram, baseinos. 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  
Galvenā saistviela:   Cements. 

Zemākā izmantošanas temperatūra: +5oC. 

Graudiņu lielums:    <0,25mm. 

Max. slāņa biezums:   2mm. 

 
PATĒRIŅŠ 
Apmēram: 1,3kg/m2/mm. 

UZKLĀŠANAS METODES  
Metāla lāpstiņa. 

MAISĪJUMA ATTIEC ĪBAS  
20kg špakteles nepieciešams 6,5-7L ūdens. 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
Špakteles pulveri lēnām maisot iejauc vēsā (+18°C), t īrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. 

Gatavai masai ļauj pastāvēt, apmēram, 15 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Špakteles masu uz virsmām uzklāj ar 

rokām, izmantojot metāla lāpstiņu, vai arī mehāniski - uzsmidzinot. Mehāniski uzklātu špakteles masu izlīdzina ar rokām, 

izmantojot metāla lāpstiņu. Pirms jaunas špakteles kārtas uzklāšanas iepriekšējam slānim jābūt pilnīgi nožuvušam. 

Vajadzības gadījumā pirmo uzklāto špakteles slāni slīpē un rūpīgi notīra pirms jaunas kārtas uzklāšanas. Gatavu virsmu 

var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm. Špaktelēšanai piemērotas virsmas ir betons, apmetums, špaktelētas virsmas, silikāta 

ķieğeļi, dedzināti ķieğeļi un ģipškartona plāksnes. Nav piemērota virsmas špaktelēšanai pirms flīžu vai plastikāta seguma 

līmēšanas.  

IESTRĀDES LAIKS  
Apmēram 3-4 stundas (+18°C).  

 

 



ŽŪŠANAS LAIKS  
Apmēram 24 stundas (+18°C). Ž ūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums. 

IETEICAMIE LIETOŠANAS APST ĀKĻI 
Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...20°C. 

Materiālu mitrums: betons <3,5% vai <90% RH.  
 

IEPAKOJUMS  
20kg papīra maisi. 

LIETOŠANAS DROŠ ĪBA UN VIDES AIZSARDZ ĪBA  
Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams 

izmantot respiratoru. Produkts nesatur kaulu līmi un želantīnu. Par produktu var saņemt speciālu lietošanas drošības 

informāciju un ražojuma etiķetē jūs atradīsiet iznīcināšanas instrukcijas.  

UZGLABĀŠANA  
Uzglabāt vēsā un sausā vietā, 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. 

 


