
10-25°C

MAXI BASE

1mm
2-3h

Produkta īpašības  Lietošanai gatava pamatvirsmas špaktelēšanas tepe, veicot iekšdarbus. Produk-
tam piemīt ļoti labas piepildīšanas īpašības, tas ļauj ar vienu kārtu aizpildīt līdz pat 
30 mm dziļus caurumus, turklāt žūstot tepe neplaisā. Stipri sasaistās ar dažādu 
tipu mūra virsmām. Tepi viegli uzklāt uz virsmas, tā ir labi apstrādājama un slīpē-
jama.

Pielietojums  Produkts ir paredzēts atsevišķu vietu, kā arī sienu un griestu vienlaidu špaktelē-
šanai dzīvojamās, biroju un sabiedriskās telpās. Tepe ir labi piemērota lielāku 
virsmas nelīdzenumu, caurumu, spraugu un šuvju piepildīšanai.

Pamatvirsma  Produkts ir piemērots apmetuma, betona, vieglbetona un ķieģeļu virsmas, kā arī 
ģipša plātņu špaktelēšanai, veicot iekšdarbus sausās telpās.

Virsmas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Virs-
mas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrī-
šanai – arī līdzeklis «Cleaner». No virsmas jānoņem vecā atdalījusies krāsa un vāji 
saistītas kārtas jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, ie-
priekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru.

Špaktelēšana  Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 30 mm biezas kārtas tepes «Maxi 
Base». Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliecinās, ka 
iepriekšējā kārta ir nožuvusi. Uzmanību! Tehniskajos datos norādītais žūšanas 
laiks attiecas uz plānu (1-2 mm) špaktelēšanas tepes kārtu. Svaiga tepe jāizlīdzi-
na uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slīpēšanas pakāpi. Šu-
ves un platas spraugas jānostiprina ar papīra vai stiklšķiedras auduma lenti. 
Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams vidēji vai smalki graudains smilšpa-
pīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jānoņem slīpēšanas putekļi. Lai iegūtu glu-
dāku virsmu, pirms krāsošanas virsmas beigu izlīdzināšanai lietojama apdares 
tepe «Maxi».

  Tepe «Maxi Base» ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepiecie-
šama viegla tepes samaisīšana. Tepei nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos 
maisījumus.

Beigu apdare  Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan lateksa, alkīda, gan akrila krāsu. 
Porainu špaktelēto virsmu ieteicams vispirms nogruntēt un tikai pēc tam apstrā-
dāt ar apdares segkrāsu.

Špaktelēšanas tepes

Špaktelēšanas tepe
 - Lietošanai gatava viegla špaktelēšanas tepe
 - Piemīt ļoti labas piepildīšanas īpašības
 - Gaišpelēka
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Tehniskie dati  

Pielietojums sausas telpas, iekšdarbi

Saistviela kopolimēra latekss

Graudiņa lielums < 0,3 mm

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65 %) 2-3 stundas, ja tepes biezums ir 1 mm

Atšķaidītājs ūdens

Krāsa gaišpelēka

Darbarīks špakteļlāpstiņa 

Darbarīku tīrīšana ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas

Glabāšana glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 ºC)

Iepakojums 2,5 l/10 l
 

Špaktelēšanas ieteikumi  Špaktelēšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C (ieteicams 
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strādāt 
tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī špaktelēt saulē sakarsušas virsmas. 
Mitra gaisa iedarbība kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina tepes žūšanas laiku.

  Pēc trauka atvēršanas tepe ilgāku laiku saglabā svaigumu, ja pēc darba tepes augš-
daļu pārklāj ar plānu plēvi un tepes trauku stingri noslēdz. 

Darba drošība   Virsmas špaktelēšanas un slīpēšanas laikā ievērot drošības prasības, izmantot respi-
ratoru, acu vai sejas aizsarglīdzekļus, kā arī rūpīgi vēdināt telpas. Lai novērstu putek-
ļu izplatīšanos, slīpēšanas putekļi no virsmas jānoņem ar mitru lupatu. Ja norīts, ne-
kavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 
Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu 
likvidēšana

  Pēc darba stingri noslēgt tepes trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko tepi. 
Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās tepes atliekas nogādāt bīstamo 
vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimnieko-
šanas uzņēmumam. 

Ražotājs  «Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija,   
tālr.: 67 517 018,  info.lv@akzonobel.com

Špaktelēšanas tepes

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē-
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār-
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz-
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt 
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


