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Sienu apdares procesa rezultāts – skaista, kvalitatīvi
apstrādāta virsma - ir atkarīgs no jūsu izvēlētās špakteles.
Špaktelēšana ir svarīga apdares daļa ar mērķi iegūt līdzenu
virsmu, bet tas tiešā mērā ir atkarīgs no augstvērtīgiem
materiāliem. Knauf iesaka izmantot universālo ģipša špakteli
Knauf Q-Filler, kas ir paredzēta ģipškartona plākšņu virsmu
un šuvju, kā arī apmestu un betona virsmu špaktelēšanai
iekštelpās.

Kādēļ ir vērts izvēlēties Knauf Q-Filler
špakteli?
 Universāls lietojums un mazs rukums
 Piemērota ģipškartona šuvju špaktelēšanai,
izmantojot armēšanas lenti (Q1 kvalitātē)
 Piemērota dažādu virsmu špaktelēšanai (Q2-Q3 kvalitātē)
 Raksturīgs mazs patēriņš
 Piemērota iekšdarbiem
 Izstrādei ar rokām

…un zini, ka
viss sanāks!
Izvēlies kvalitatīvu
universālo ģipša špakteli
Knauf Q-Filler!

Pamatnes sagatavošana
Vispirms sagatavojiet līdzenu, stingru, tīru un sausu pamatni.
Ģipškartona plāksnēm jābūt stipri piestiprinātām pie stabila
karkasa atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Pirms
špaktelēšanas noēvelēto šuves malu ieteicams gruntēt ar
dziļo grunti Knauf Tiefengrund. Tas nodrošinās virsmas un
špakteles saķeri, šuve būs atbilstoši aizpildīta, plāksnes rūpīgi salīmētas. Pirms visas virsmas špaktelēšanas labi
uzsūcošu pamatni ieteicams gruntēt ar grunti Knauf
Stuck-Primer, nestabilu virsmu - ar dziļo grunti Knauf
Tiefengrund, bet betona virsmu - ar Knauf Putzgrund.

Kā lietot Knauf Q-Filler?

Tehniskie dati

Špaktele paredzēta gan ģipškartona plākšņu pilnas virsmas,
gan šuvju (malas HRAK, AK, SFK) špaktelēšanai, izmantojot
armēšanas lentes. Piemērota arī ģipša, citu apmetumu un
betona virsmu špaktelēšanai, ģipša plākšņu defektu
novēršanai un plānā ģipškartona līmēšanai pie līdzenas un
stabilas pamatnes.

Atbilst standartam:
Pamatnes un vides temperatūra:
Darba laiks ar sagatavotu maisījumu:
Derīguma termiņš:

tips 3B saskaņā ar EN 13963
ģipškartons +10 °C
citas virsmas +5 °C
aptuveni 50 min.
seši mēneši no izgatavošanas dienas

Patēriņš
Iepakojums un kods

Špaktelējot virsmu – ap 0,83 kg/m2 (1 mm biezā kārtā).
Ģipškartona šuvēm – ap 0,25 kg/m2.

Darba gaita
Ieberiet špakteli tīrā ūdenī (attiecībā 2,5 kg uz 2 l) un maisiet,
līdz pulveris ir pilnībā izšķīdis. Uzgaidiet 2 - 3 minūtes, ļaujot
maisījumam uzbriest, un izmaisiet vēlreiz. Ar špakteli līdzeni
noklājiet pamatni vajadzīgā biezuma kārtā. Ģipškartona
plākšņu šuves aizpildiet ar špakteli un ievietojiet šuvju
armēšanas lenti Knauf Kurt vai Knauf papīra lenti. Pirms
jaunas špakteles kārtas uzklāšanas pārliecinieties, ka
iepriekšējā kārta ir pilnībā nožuvusi.

25 kg maiss

466784

10 kg maiss

459714

5 kg maiss

459716

