
Produkta datu lapa_______________________________________________________________________________ 
 

 

Mūsu mutiskie un rakstiskie ieteikumi attiecībā uz produkta tehnisko pielietojumu, kurus, vadoties no savas pieredzes un atbilstoši šodienas zinātnes un tehnikas 

līmenim, sniedzam pircēja/pārstrādātāja atbalstam, neuzliek mums nekādas saistības. Tie nevar tikt izmantoti kā jebkādu tiesisku attiecību pamatojums vai kā 

pirkšanas-pārdošanas līguma papildsaistības. Mūsu ieteikumi neatbrīvo pircēju no pašam veicamās pārbaudes attiecībā uz produkta piemērotību paredzētajam 

mērķim.  

Baumit 

 
RenovierSpachtel G 
 

Produkts Rūpnīcā sajaukta, minerāla, pulverveida špakteles masa, lietojama kā starpslānis, kā arī 

apmetuma virsmu izlīdzināšanai gan jaunbūvēs, gan vecās ēkās, īpaši paredzēta sanācijai un 

restaurācijai. 

  

Sastāvs Celtniecības kaļķis, cements, smilts, piedevas. 

  

Īpašības Ūdens tvaiku caurlaidīga, špakteles masa paredzēta lietošanai gan āra, gan iekšdarbos, ūdeni 

atgrūdoša, viegli izstrādājama. 

  

Pielietojamība Kā izlīdzinājuma un kā špakteles masa uz visa veida pamata apmetumiem āra un 

iekšdarbos, īpaši paredzēta sanācijai un restaurācijai, var izmantot arī uz virsmām, uz kurām 

saglabājusies noturīgas vecās krāsas paliekas. 

  

Tehniskie dati Frakcija: 0,3/0,6/1,0 mm 

Noturība uz spiedi (28 d): ap 2,5 N/mm
2
 

Noturība uz stiepi (28 d): ap 1,0 N/mm
2
 

Blīvums sausā veidā: 1300 kg/m
3
 

Nepieciešamais ūdens daudzums: fr. 1,0 mm: ap 5,5 l/maiss; 

fr. 0,6 mm: ap 6 l/maiss; 

fr. 0,3 mm: ap 6,5 l/maiss 

Patēriņš: ap 1 kg/m
2
 pie 1 mm bieza slāņa 

Slāņi: fr. 0,3 fr. 0,6 fr. 1,0 

0,3-1,5 mm 0,6-3,0 mm 1-5 mm 
  

  

Iedalījums saskaņā ar  

likumu par ķīmiskajām 

vielām 

Bīstamības pakāpe : Xi - kairinošs 

R-regulas: R 36: kairina acis 

 R 38: kairina ādu 

 R 43: saskaroties ar ādu, var izraisīt jutīgumu 

S-regulas: S 2: sargāt no bērniem 

 S 24: nepieļaut nokļūšanu uz ādas 

 S 25: nepieļaut nokļūšanu acīs 

 S 26: ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens 

un griezties pie ārsta 

 S 27: nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu 

 S 28: ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt 

 S 37: strādāt piemērotos aizsargcimdos 

 

Ir jāievēro putekļu koncentrācija pēc MAK-vērtību skalas no 2001. (smalko putekļu 

koncentrācija max. 6 mg/m³, kopējā putekļu koncentrācija max. 15 mg/m³). 

  

Uzglabāšana Sausā vietā uz koka paletēm, ietītu plēvē uzglabāt ne ilgāk kā 6 mēnešus. 

  

Kvalitātes kontrole Pārbaude un uzraudzība rūpnīcas laboratorijā. 

  

Piegādes forma Maiss 25 kg, 1 palete=48 maisi=1200kg 
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Virsma Apmetuma pamatnes pārbaude notiek saskaņā ar ÖNORMEN B 3346. Pamatnei jābūt tīrai, 

sausai, nesasalušai, attīrītai no putekļiem, ūdeni neatgrūdošai, brīvai no pelējumiem, 

izturīgai pret slodzi, bez nesaistītām daļiņām. 

  

Apstrāde Uzjaukšana: 

Iebērt maisa saturu tīrā ūdenī un ar maisītāju vai mikseri labi izmaisīt. Gaidīt 5 minūtes un 

izmaisīt vēlreiz. Nepiejaukt citus produktus. 

 

Izstrādājama kā špaktele uz pamata apmetumiem vai noturīgiem kaļķa/cementa bāzes 

apmetumiem. Uzklāt ar nerūsējoša tērauda lāpstiņu norādītajā biezumā un pēc vajadzības 

izrīvēt.  
  

Vispārīgie norādījumi Gaisa, materiālu un virsmas temperatūrai apstrādes un apvilkšanās laikā ir jābūt virs +5°C. 

Materiāla apstrāde veicama saskaņā ar spēkā esošajām normām (īpaši ÖNORM B 2210 un 

B 3346) un tehniskajām direktīvām. Uzklājot nākamos slāņus nepieciešams ievērot vismaz 

7 dienu ilgu žāvēšanas laiku. 

 


