SEMIN apdares materiāli-profesionāļu izvēle

CE - 86
Līmes špakteļmasa Fermacell un ģipškartona plākšņu salaiduma šuvju
pildīšanai bez blīvējošās papīra lentas, iekšdarbiem.
PIELIETOŠANA
Ģipškartona plātņu savienojumiem ar noapaļotām un šķeltām malu
šķautnēm, bez blīvējošās lentas. Starp plāksnēm jāatstāj 5mm
sprauga.
Ģipškartona plātņu savienojumiem ar platām malu šķautnēm,
iestrādājot blīvējošu lentu.
Sienu virsmu izlīdzināšanai, enkurošanai, robu spraugu un plaisu
remontam, fakturētai virsmas dekorēšanai un dekoratīvu elementu
veidošanai, dod iespēju realizēt efektīgas arhitektūras detaļas (lieliski
notur ieņemto formu).
PRIEKŠROCĪBAS
Daudzveidīgs pielietojums,
Liela stiprība,
Biezs uzklāšanas slānis,
Viegla apstrāde,
Laba saķere ar vairumu virsmu.
SASTĀVS
Ģipsis, kalcija karbonāts, polimēra sveķi, celulozes šķiedras un dažādas piedevas.
PAMATNES
Ģipsis, ģipškartons, betons, cementētas virsmas, gāzbetons, ķieģelis, keramika u.t.t.
Pamatnei jābūt veselai, viendabīgai, cietai, sausai, un attīrītai no putekļiem un taukvielām.
LIETOŠANA
Ģipškartona plākšņu (ar noapaļotām malām) savienojuma vietu aizpildīšana. Maisījuma
ūdens un pulvera proporcijas 2.2-2.3 l/5 kg un 11-11.5 l/25 kg. Ieklāj pirmo kārtu iespiežot
špakteļmasu dziļi spraugā, pēc 1 stundas un 30 min. ieklājot otru kārtu izlīdzināšanai un
galīgai salaiduma virsmas apdarei. 1 cm kārta pilnībā izžūst 6 stundās.
Špaktelēšana, savienojumu veidošanai, plaisu blīvēšana. Maisījuma ūdens un pulvera
proporcijas 2.2-2.3 l/5 kg un 11-11.5 l/25 kg. Paplašināt plaisu vai spraugu, attīra un plaisas
malas veidot slīpas (ķīļveida). Ieklāt špakteļmasu ar špakteļlāpstiņu vai nazi. Pilnībā piepildīt
sparaugu vai plaisu un to rūpīgi izlīdzināt.
Dekoratīvais rustika apmetums. Maisījuma ūdens un pulvera proporcijas 3 l/5 kg un 15 l/25
kg. Uzklāt ar gludinošu lineālu špakteļmasas kārtu biezumā no 1 līdz 3 mm. Lai radītu
dekoratīvo effektu, izmantot: sūkli, otu ar īsiem sariem, krāsu rullīti un speciālus
instrumentus.
IESTRĀDE- Ar rokām līdz 2,5 cm vienā slānī (atsevišķās vietās 5 cm un vairāk).Biezākai kārtai
izmantojiet , CE 86 biezas mastikas pastas konsistenci.
IZMANTOŠANAS LAIKS- Kā špakteļmasai 45 minūtes. Kā dekorējošam sastāvam 1 stunda.
SACIETĒŠANA- Kā špakteļmasai 1 stunda. Kā dekorējošam sastāvam 1,5 stunda.
KRĀSA- Balta.
GRAUDA SMALKUMS- Līdz 150 mikroni.
PATĒRIŅŠ- Šuvju aizpildei 0,3-0,4 kg/m2. Apdarei 0,9 kg/m2 pie 1mm biezuma.
IEVĒRĪBAI!
Iestrādāšanas un žūšanas laikā telpas temperatūrai jābūt virs +50C.
IEPAKOJUMS
Maisi ar plastikāta ielikņiem 5 kg un 25 kg.
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