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SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas tepes 

ir pazīstamas jau gandrīz sešdesmit gadu. 

SHEETROCK® panākumu pilnā vēsture aizsākās 

1953. gadā Amerikas Savienotajās Valstīs. Tagad 

SHEETROCK® gatavās tepes nenoliedzami ieņem 

līderpozīcijas visas pasaules tirgū. No 2000. 

gada arī Eiropā arvien plašāk tiek izmantotas 

SHEETROCK® priekšrocības. 

Ar vairāk nekā 100 gadu laikā uzkrāto pieredzi 

sausās celtniecības produktu izgudrošanas, 

attīstības un ražošanas jomā USG turpina rūpēties 

par novitāšu ieviešanu. Tagad arī jūs varat pārbaudīt 

tehnoloģiskā progresa priekšrocības – lai gūtu 

sekmes.

SHEETROCK®
 

Veidojot augstas kvalitātes ģipškartona, apmetuma, betona 

un citu virsmu apdari, arvien vairāk profesionāļu izvēlas 

SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas tepes gan šuvju 

aizpildīšanai, gan virsmas nobeiguma kārtas veidošanai. Mūsu 

klienti – profesionāļi un parastie lietotāji – ir novērtējuši 

SHEETROCK® produktu kvalitāti un priekšrocības.  

Pozitīvas atsauksmes ir mūsu darba augstākais 

novērtējums. PALDIES JUMS!

Šajā katalogā ietvertā informācija sniedz ieskatu par 

pašlaik piedāvājamās produkcijas klāstu.

EN 13963

Pārbaudīta drošība
Mūsdienās vairs nepietiek tikai ar augstu 

produkcijas kvalitāti. Lietotājam ir svarīgs 

arī apliecinājums par produkta nekaitīgumu. 

SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas tepes 

ir pārbaudītas un apstiprinātas lietošanai 

Rozenheimas būvbioloģijas institūtā. SHEETROCK® 

produktiem ir piešķirts CE marķējums. Produkti 

atbilst visiem spēkā esošajiem Eiropas standartiem, 

un tiem ir veiktas norādītās atbilstības novērtējuma 

pārbaudes.

Vadošā tehnoloģija – sekmīgam darbam
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Lai izvēlētos konkrētajam darbam 

vispiemērotākos produktus, vispirms 

jāpapsver, kādi apdares darbi ir plānoti 

un kādu rezultātu būtu vēlams iegūt.

Būtu noderīgi iegūt informāciju par 

produktu līdzīgajām un atšķirīgajām 

īpašībām. Ir svarīgi saprast, vai darbi 

tiks veikti manuāli vai ar mehāniskām 

ierīcēm, piemēram, vai ir paredzēts 

izmantot bezgaisa smidzinātāju.

USG - uzņēmums, kas ražo 
SHEETROCK zīmola produktus
Uzņēmums USG (United States Gypsum) 

sāka ražot gatavās špaktelēšanas tepes 

1953. gadā. Ar pamatotu lepnumu 

var apgalvot, ka  laika gaitā ir uzkrāta 

milzīga pieredze šo produktu ražošanā, 

un tas ir ļāvis iegūt visaugstākās 

kvalitātes izstrādājumus, ko augstu ir 

novērtējuši arī patērētāji. 

Špaktelēšanas tepes
Patlaban USG SHEETROCK® zīmola 

pilns produkcijas sortiments ietver 

gan gatavās špaktelēšanas tepes, gan 

sausos maisījumus. Špaktelēšanas 

tepes ir lietojamas ne tikai ģipškartona 

šuvju apdarei, bet arī virsmas 

labošanai, plaisu un caurumu 

aizpildīšanai, tekstūras veidošanai un 

laminēšanai.

Pamatīpašības
• SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes lieto iekšējās 

apdares darbiem, SHEETROCK® 

gatavās špaktelēšanas tepes 

nav piemērotas ārējās apdares 

darbiem.

• SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes ir veidotas 

uz vinila sastāva bāzes un pēc 

speciālas apstrādes ir sajauktas 

viendabīgā krēmveida masā. Tās ir 

speciāli samaisītas, lai uzklāšanas 

laikā neveidotos krāterveida 

iedobumi vai gaisa burbuļi. Tas 

dod iespēju visur garantēt augstu 

darba kvalitāti, kā arī ietaupīt laiku 

un naudu.

• Tā kā SHEETROCK® špaktelēšanas 

tepes ir sagatavotas lietošanai, 

nav nepieciešams gādāt par to, lai 

būvlaukumā būtu pieejams ūdens.

• Var paņemt vajadzīgo tepes 

daudzumu un pēc tam aizvērt 

trauku – SHEETROCK® gatavā 

špaktelēšanas tepe neizžūst. Tāpat 

nerodas nekādas atliekas.

• SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes demonstrē ļoti 

labas izlīdzināšanās un pielipšanas 

īpašības, un tepes var apstrādāt 

vienlīdz labi tiklab ar manuālo, kā 

arī mehanizēto paņēmienu.

• SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes ir lieliski 

piemērotas izmantošanai kopā ar 

visām ģipškartona plātnēm, kuras 

ir izgatavotas saskaņā ar LVS 

EN520 prasībām.

• SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes ir piemērotas 

ģipškartona virsmas apdarei un 

uzlabošanai saskaņā ar 2003. 

gada aprīlī reģistrēto ģipša 

un ģipša celtniecības plātņu 

ražošanas federālās apvienības 

ģipša plātņu ražošanas grupas 

instrukciju Nr. 2, un tās ir 

apstiprinātas būvmateriālu klasei 

A2.

• SHEETROCK® gatavās tepes 

var izmantot arī izturīgām 

sausā apmetuma, betona, mūra 

un porainā betona virsmām 

iekštelpās.

Žūšanas laiks
• SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes ir tā dēvētās 

izžūstošās špaktelēšanas tepes, 

nevis ķīmiski sacietējošas 

špaktelēšanas tepes (pulveris). 

Tas nozīmē, ka žūšanas apstākļus 

ietekmē gaisa mitrums un 

temperatūra. 

• Attiecībā uz žūšanas apstākļiem 

liela nozīme ir arī materiāla kārtas 

biezumam. Šuvju špaktelēšanā 

kārtas biezums ir atkarīgs no 

lietoto ģipškartona plātņu malas 

formas, kā arī plātņu attāluma.

• Ģipškartona AK malu profili nav 

tik dziļi, attiecīgi jāizmanto mazāk 

materiāla, un žūšanas laiks 

saīsinās. 

Žūšanas laiks gatavajai 
špaktelēšanas tepei zem ģipškartona 
papīra lentes

RH
t-C˚

16˚ 21˚ 27˚ 32˚
90% 4-1/2 D 3 D 49 h 36 h

85% 3 D 2 D 34 h 25 h

80% 2-1/4 D 38 h 27 h 19 h

70% 38 h 26 h 19 h 14 h

60% 29 h 20 h 14 h 10 h

50% 24 h 17 h 12 h 9 h

40% 20 h 14 h 10 h 7 h

30% 18 h 12 h 9 h 6 h

20% 16 h 11 h 8 h 5 h

10% 14 h 10 h 7 h 4 h

0% 13 h 9 h 6 h 4-1/2 h

RH=relatīvais gaisa mitums 
D=diennaktis (24h) h=stundas

Patēriņš
Gatavās špaktelēšanas tepes patēriņš 

ir atkarīgs no vairākiem aspektiem, 

piemēram, tādiem kā ģipškartona sienas 

kvalitāte, ģipškartona malas tips (AK vai 

HRAK). Ieteicams klāt maksimāli līdz 2 mm 

biezas kārtas. Aizpildot šuves un pārklājot 

visu ģipškartona virsmu, rēķina ~1 l 

špaktelēšanas tepes uz 1 kvadrātmetru 

lielu virsmu. Tādējādi ir iespējams noteikt, 

cik daudz špaktelēšanas tepes būs 

nepieciešams, un izvēlēties piemērota 

tilpuma iepakojumu.

Norādījumi un galvenie 
ierobežojumi
1. USG ražotās SHEETROCK® 

špaktelēšanas tepes nedrīkst lietot 

un jaukt kopā ar citu ražotāju 

špaktelēšanas tepēm.

2. Špaktelēšanas tepes ir paredzētas 

tikai iekšējās apdares darbiem, 

izņemot sauso maisījumu Easy 

SandTM, kuru var lietot ārējā apdarē 

uz virsmām, kas atrodas zem jumta, 

lai nebūtu tieša lietus un saules 

ietekme.

3. Divu ģipškartona kārtu salīmēšanai 

(laminēšanai) izmantojami tikai Easy 

SandTM, Taping Ready Mix un All 

Purpose Ready Mix.

4. Papīra maisos iepakotos produktus 

sargāt no mitruma. Gatavās 

špaktelēšanas tepes sargāt no sala 

un pārāk liela karstuma. 

Kas jāņem vērā, izvēloties
piemērotāko SHEETROCK® produktu nepieciešamo darbu veikšanai
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 UZMANĪBU! SHEETROCK® 
gatavās špaktelēšanas 
tepes var lietot pēc to 
sasalšanas un atkausēšanas! 
Ja gatavā špaktelēšanas tepe 

tomēr ir sasalusi, tā jāatkausē 

istabas temperatūrā. Spaiņa 

virspusē var izveidoties ūdens 

un līmes kārta. Spaiņa saturs 

rūpīgi jāsamaisa, un pēc tam 

špaktelēšanas tepi var izmantot 

darbam. Laboratorijas apstākļos 

ir pārbaudītas produkta īpašības 

pēc sasalšanas un atlaidināšanas 

līdz 10 reizēm. Produkta sasalšana 

un atlaidināšana ir pieļaujama 

ne vairāk kā 4 reizes, jo pretējā 

gadījumā gatavā špaktelēšanas 

tepe zaudē savas īpašības.

5. Pirms katras nākamās tepes kārtas 

uzklāšanas noteikti jānogaida, 

kamēr ir nožuvusi iepriekšējā 

tepes kārta. Izņēmums ir tepe 

Easy SandTM, uz kuras nākamo 

kārtu var klāt pēc iepriekšējās 

kārtas sacietēšanas. Pirms beigu 

kārtas klāšanas jāpārliecinās, ka 

piepildītās ģipškartona šuves ir 

pilnīgi sausas.

6. Gatavo špaktelēšanas tepju 

SHEETROCK® Fill & Finish Light 

Ready Mix, Sheetrock Topping 

un DUST CONTROL slīpēšanai 

lietojams 150.-220. numura 

graudainības smilšpapīrs.

7. Attiecībā uz apstrādātās virmas 

krāsošanu un dekorēšanu jāņem 

vērā ražotāju instrukcijas. Visai 

virsmai jābūt pilnīgi sausai, attīrītai 

no putekļiem un netīrumiem. Pirms 

krāsošanas uz virsmas jāuzklāj 

gruntēšanas līdzeklis SHEETROCK® 

First Coat, jāļauj tam pilnībā nožūt.

8. Ja ģipškartona virsmu ir 

paredzēts krāsot ar spīdīgu vai 

pusspīdīgu krāsu, kā arī tad, ja 

uz apstrādājamās virsmas krīt 

dabiskais sānu apgaismojums vai 

tiks izmantots mākslīgais sānu 

apgaismojums, nobeiguma kārtas 

veidošanai izmantojama tepe 

SHEETROCK® Topping Ready Mix. 

Pēc slīpēšanas virsma jānogruntē 

ar SHEETROCK® gruntēšanas 

līdzekli First Coat un jāļauj tai 

pilnībā nožūt.

 Tikai pēc tam var sākt krāsošanu.

9. Ja apstrādājamai virsmai izmanto 

sauso slīpēšanu, jāraugās, lai 

netiktu sabojāts ģipškartona 

virsmas papīrs.

10. Topping Ready Mix nedrīkst 

lietot papīra šuves lentes, metāla 

stūru lentes iestrādei vai ar 

papīru pārklātu metāla stūru 

aizsargprofilu iestrādei.

11. Ar SHEETROCK® gatavo 

špaktelēšanas tepi apstrādātu 

virsmu nekad nedrīkst špaktelēt 

ar cietu (ķīmiski sacietējošu) 

špaktelēšanas masu. Savukārt 

SHEETROCK® tepi bez jebkādām 

problēmām var lietot uz cietām 

špaktelēšanas masām.

12. SHEETROCK® gatavās 

špaktelēšanas tepes nedrīkst klāt 

uz sienām, kas ilgstoši ir bijušas 

pakļautas mitruma iedarbībai.

13. UZMANĪBU! Nepieļaut bērnu 

piekļūšanu tepes spaiņiem!

 Noslīkšanas risks! Pat neliels 

daudzums šķidruma vai 

špaktelēšanas masas traukā var 

būt bīstams.

Kuru produktu izvēlēties?
Ģipškartona šuvju aizpildīšanai var lietot 

Taping Ready Mix, All Purpose 

ReadyMix vai Fill & Finish Light Ready 

Mix, ja tiek izmantota papīra lente.

Stiklšķiedras tīklveida lentes iestrādei 

izmantojams sausais maisījums Easy 

SandTM.

Stūru profilu iestrādei:
1. SHEETROCK® ar papīru pārklātiem 

metāla stūru aizsargprofiliem 

lietojama tepe Taping Rady Mix, All 

Purpose Ready Mix vai Fill & Finish 

Light Ready Mix.

2. Citu ražotāju alumīnija vai metāla 

stūru iestrādei lietojams sausais 

maisījums Easy SandTM.

SHEETROCK® vai citu ražotāju metāla 

stūru lentes iestrādei lietojama tepe 

Taping Rady Mix, All Purpose Ready Mix 

vai Fill & Finish Light Ready Mix.

Ja ir zināms, ka vajadzēs špaktelēt 

gan ģipškartona, gan apmetuma vai 

betona virsmas, tad jāizvēlas universālā 

špaktelēšanas tepe SHEETROCK® All 

Purpose Ready Mix.

Ģipškartona virsmai vislabāk izmantot 

Fill & Finish Light Ready Mix vai 

DUST CONTROL, jo špaktelēšanas 

tepe ir vieglāka, to vieglāk pārvietot, 

vieglāk strādāt, vieglāk slīpēt. Vieglās 

špaktelēšanas tepes priekšrocības 

īpaši var izjust griestu špaktelēšanas 

procesā.

Ja mājās vai birojā tiek veikts 

atsevišķas telpas remonts, Fill & 

Finish Light Ready Mix vietā ieteicams 

lietot DUST CONTROL, kas ievērojami 

samazinās slīpēšanas rezultātā radušos 

gaisīgo putekļu daudzumu. Putekļi 

nokritīs zemē, tos būs iespējams viegli 

savākt un varēs sakopt telpu, līdz ar to 

ietaupot laiku un līdzekļus pārējo telpu 

tīrīšanai un nosegšanai ar pretputekļu 

plēvēm.

Gatavojot virsmu pirms krāsošanas, 

pēdējai kārtai pirms gruntēšanas 

izmantojama nobeiguma kārtas 

špaktelēšanas tepe Topping Ready Mix, 

kas ļauj iegūt ļoti gludu virsmu. Pirms 

tapešu līmēšanas šī tepe nav jālieto, 

jo nobeiguma kārtu var uzklāt ar All 

Purpose Ready Mix vai Fill & Finish 

Light Ready Mix vai DUST CONTROL.

Mehanizēta špaktelēšana
Ja izmanto bezgaisa smidzinātājus 

špaktelēšanas tepes uzklāšanai uz 

apstrādājamās virsmas, lietojama 

izsmidzināmā špaktelēšanas tepe Pro 

Spray Plus vai Pro Spray Light.

Lielu plaisu, dziļu caurumu aizpildīšanai, 

kā arī biezas kārtas uzklāšanai 

lieto sauso maisījumu EasySandTM, 

kuram rukums ir ļoti niecīgs, kā arī 

sacietēšanas laiks ir īss. Izlīdzināšanai 

un nevainojamas virsmas iegūšanai 

beigās lietojama kāda no gatavajām 

špaktelēšanas tepēm.

Pēc slīpēšanas virsma jānogruntē 

ar SHEETROCK® First Coat gan 

pirms tapešu līmēšanas, gan pirms 

krāsošanas. Gruntēšanas līdzeklis 

veidos cietu virsmu, novērsīs 

mikrodefektus. Pēc gruntēšanas 

līdzekļa lietošanas, līmējot tapetes, 

tapešu līmē esošais ūdens 

neatmiekšķēs uzklāto špakteļkārtu. 

Krāsojot krāsa klāsies vienmērīgi, būs 

nepieciešams mazāks krāsas patēriņš, 

pazudīs tā dēvētais ēnas efekts 

ģipškartona šuvēm.

Veiksmi darbā!

Detalizētu produktu aprakstu, kā 

arī video par produktu izmantošanu 

atradīsiet mūsu mājas lapā: www.

sheetrock.lv
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SHEETROCK®

Pielietojuma pārskats un palīdzība lēmuma pieņemšanā

All Purpose Ready Mix Fill & Finish Light Ready Mix Lightweight Ready Mix                
DUST CONTROL Taping Ready Mix

• Daudzveidīgs pielietojums: 

papīra šuves lentes iestrādei, virsmas 

špaktelēšanai, divu ģipškartona plātņu 

pielīmēšanai 

• Izstrādājums ir lieliski piemērots 

apmetuma plaisu labošanai un 

nelīdzenu virsmu špaktelēšanai

• Blīvums 1,65 kg/l

• Pieejams 28; 20 un 5,4 kg spaiņos

• Par 35 % vieglāks svars

• Visas SHEETROCK® universālās 

špaktelēšanas tepes priekšrocības

• Mazāks rukums

• Ļoti viegli slīpēt

• Pieejams 17 l spaiņos, svars 20 kg

• Īpaši piemērots darbam ar 

ģipškartona virsmām

• Unikālā sastāva dēļ slīpēšanas 

procesā rodas daudz mazāk putekļu

• Maisījums ir īpaši piemērots telpu 

remontam un renovācijas darbiem, jo  

samazina putekļu kārtu blakus esošajās 

telpās

• Visas Fill & Finish Light Ready Mix 

tepes priekšrocības

• Pieejams 10 l un 3,8 l spaiņos

• Izstrādājums ir teicami piemērots 

papīra šuves lentes, ar papīru pārklātu 

metāla stūru aizsargprofilu un elastīgās 

metāla stūra lentes iestrādei

• Izcilas pielipšanas un plaisizturības 

īpašības. 

• Vislabākais lietošanai gatavais 

materiāls daudzkārtu klājumiem

• Var lietot divu ģipškartona plātņu 

pielīmēšanai

• Pieejams 28 kg spaiņos

Gatavo špaktelēšanas tepju izvēle

Pielietojums All Purpose Dust Control Fill & Finish Light Taping Topping Pro Spray

Papīra lentes iestrāde • • • • • • • • • − −

Skrūvju aizšpaktelēšana
• • • • • • • • • − −

Ģipškartona virsmas špaktelēšana
• • • • • • • • − • • • • • •

Apmetuma un betona virsmas špaktelēšana
• • • • • • • • • • •

Struktūru veidošana
• • • • • • • • • • • •

Mehanizēta apstrāde
• • • • • • • • • • • • • •

    ••• teicami •• labi • apmierinoši
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SHEETROCK® sausais maisījums Easy SandTM

• Ģipškartona šuves lentes iestrādei, apmetuma un betona virsmas apdarei telpās

• Par 25% vieglāks svars

• Unikāla mitrumizturība

• Ļoti viegli klāt un slīpēt 

• Žūšanas un izstrādes laika izvēle

Easy SandTM ir ir uz ģipša bāzes veidots sacietējoša tipa sausais maisījums, kura 

svars ir mazāks nekā tradicionālajiem sausajiem maisījumiem un kuru viegli slīpēt. 

Maisījums ir īpaši piemērots ģipškartona šuvju aizpildīšanai, izmantojot papīra šuves 

lenti vai sietiņlenti, padziļinājumu aizpildīšanai kā arī nobeiguma kārtas veidošanai 

vietās un telpās, kas ir pakļautas mitruma iedarbībai (piemēram, logu aiļu apdarei, 

vannasistabās, tualetes telpās u.tml.). Tam raksturīga izcila saistspēja, ļoti mazs 

rukums, stingrība un plaisizturība. Easy SandTM var izmantot parasto, mitrumizturīgo 

ģipskartona un ārējo apšuvuma plātņu apstrādei. Maisījumu var izvēlēties ar 

dažādiem sacietēšanas laikiem, attiecīgi 20, 45 un 90 minūtes. Uzmanību!!! Nejaukt 

sacietēšanas laiku ar izstrādes laiku! EasySandTM 20 izstrādes laiks ir 15  minūtes; 

EasySandTM 45 izstrādes laiks ir 20 minūtes; EasySandTM 90 izstrādes laiks ir 60 

minūtes. EasySandTM tiek ražots no augtvērtīgākā Alfa grupas ģipša, kas nodrošina 

izcilas produkta samaisīšanas, darba un slīpēšanas īpašības.

Topping Ready Mix Izsmidzināmā špaktelēšanas tepe
Pro Spray Plus/Pro Spray Light SHEETROCK®  gruntēšanas līdzeklis First Coat

• Izstrādājums ir ideāli piemērots 

nobeiguma kārtas veidošanai, īpaši pirms 

virsmas krāsošanas

• Mazs rukums

• Nav piemērots papīra šuves lentes, 

elastīgās metāla stūru lentes vai ar papīru 

pārklātu metāla stūru aizsargprofilu 

iestrādei

• Viegli uzklāt un slīpēt, veidojas ļoti gluda 

virsma

• Pieejams 28 kg spaiņos

• Gatava lietošanai ar profesionālajām 

bezgaisa smidzināšanas ierīcēm

• Piemērota nobeiguma kārtas veidošanai 

uz ģipškartona, betona un apmetuma 

virsmas

• Viendabīga uzklāšana, teicama izslīde, 

ļoti viegli slīpēt

• Ērts iepakojums, īpaši piemērots 

smidzināšanas ierīcēm ar tvertni

• Blīvums 1,10 kg/l

• Speciāli paredzēts jaunu ģipškartona virsmu gruntēšanai kā pēdējā kārta 

pēc virsmas nošpaktelēšanas un noslīpēšanas

• Izlīdzina ģipškartona papīra virsmas un špaktelēšanas tepes uzsūkšanās 

spēju, samazina šuves ēnas efekta veidošanos un atvieglo tālāko apdari

• Uzklāšana ar veltnīti vai augstspiediena smidzināšanas ierīcēm

• Žūšanas laiks ~30 minūtes

• Ļoti ekonomisks patēriņš

• Pēc virsmas apstrādes ar First Coat ir mazāks krāsas patēriņš

• Tonējams

• Pieejams 3,8 l un 18,9 l spaiņos
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SHEETROCK®

papīra šuves lentes un stūru aizsargprofili

SHEETROCK® papīra šuves lentes

Profesionāli veidota šuve vienmēr tiek pastiprināta ar papīra šuves lenti. 

Pretstatā stiklšķiedras un pašlīmējošiem pastiprinājuma materiāliem papīram 

ir krietni lielāka stiepes izturība, un tas daudz labāk spēj novērst ēkas kustības 

rezultātā radušās plaisas un līdz ar to samazina reklamāciju skaitu. SHEETROCK® 

papīra šuves lente ir optimāli piemērota lietošanai ar SHEETROCK® gatavajām 

špaktelēšanas tepēm. 

Garums: 152,40 m, 76,80 m un 22,86 m 5,25 cm platumā

• Centrālais locījums atvieglo stūru apstrādi

• Lente ir izturīga pret plīšanu, nestiepjas, neburzās

• Veidota vislabākās pielipšanas garantēšanai

• Ļoti plāna lente nodrošina vieglu špaktelēšanu

SHEETROCK® elastīgā metāla stūru lente

SHEETROCK® ar papīru pārklātā metāla lente dod iespēju iegūt ilglaicīgus, 

ļoti izturīgus un vienkārši izveidojamus ārējos un iekšējos stūrus. Īpašais 

papīra pārklājums veido stabilu savienojumu ar plātņu virsmu un efektīvi 

novērš plaisāšanu, savukārt cinkotais tērauds garantē stipru aizsardzību pret 

triecieniem. Tērauds ir pielīmēts ar speciālu saistvielu, kas novērš tā atdalīšanos 

mitruma iedarbības rezultātā.

Garums: 30 metri, platums: 5,25 cm

• Izmantojama jebkura leņķa iekšējiem un ārējiem stūriem

• Iestrādājot lenti ar Hopper un TapeTech ārējo stūru veltnīti, ir iespējams 

panākt ļoti lielu darba ražīguma pieaugumu.

• Lieliski piemērota liekumiem, velvēm utt.

Lai šuves un iekšējie stūri būtu 

izturīgi pret plaisāšanu, kā arī 

tiktu nodrošināta malu un ārējo 

stūru aizsardzība, jāizmanto 

piemēroti un augstas kvalitātes 

materiāli.

USG piedāvā SHEETROCK® 

gatavajām špaktelēšanas tepēm 

piemērotas šuves lentes, elastīgo 

metāla stūru lenti un ar papīru 

pārklātus metāla stūra un malas 

aizsargprofilus, kas palīdz celt 

darba kvalitāti.

Šos izstrādājumus raksturo liels 

elastīgums, augsta precizitāte 

un vienkārša izmantošana, kā arī 

pārliecinoši rezultāti – un klienti 

ilgu laiku varēs priecāties par 

paveikto darbu.
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DALLAS - SHEETROCK® ar papīru pārkālts metāla stūra profils B1

90° ārējam stūrim. Piemērots visiem plātņu biezumiem.

Garums: 3,05 m, 2,74 m, 2,44 m

A 16,0 mm

B 20,5 mm

C 20,5 mm

D 16,0 mm

LAS VEGAS - SHEETROCK® ar papīru pārklāts metāla stūra profils B2

90° iekšējam stūrim. 

Garums: 3,05 m; 2,74 m; 2,44 m

A 16,0 mm

B  9,5 mm

C  9,5 mm

D 16,0 mm

DENVER - SHEETROCK® ar papīru pārklāts noapaļots metāla stūra profils

90° iekšējam stūrim. 

Garums: 3,05 m; 2,74 m; 2,04 m

A 16,0 mm

B 16,0 mm

GÖPPINGER - SHEETROCK® ar papīru pārklāts L veida metāla profils

Paredzēts 12,5 mm ģipškartona plātnēm

Garums: 3,05 m; 2,74 m; 2,44 m

A 12,7 mm

B 24,0 mm

C 32,0 mm

MIAMI - SHEETROCK® ar papīru pārklāts metāla pakāpjveida profils 
B4NB

Paredzēts 12,5 mm ģipškartona plātnēm

Garums: 3,05 m; 2,74 m; 2,04 m

A 25,0 mm

B 12,5 mm

C 12,5 mm

D 20,0 mm

SANTA FE - SHEETROCK® ar papīru pārklāts noapaļots metāla stūra pro-
fils

90° ārējam stūrim. Piemērots visiem plātņu biezumiem. Rādiuss: 

19 mm. Garums: 3,05 m; 2,74 m; 2,44 m.

A 15,0 mm

B 19,0 mm

C 15,0 mm

Ar papīru pārklātu 
metāla stūra profilu 
priekšrocības 

SHEETROCK® ar papīru klātajiem 

metāla stūra aizsardzības un 

savienojuma profiliem ir vairākas 

lietošanas priekšrocības, kas ļauj 

iegūt labāku rezultātu.

• Augsta nodilumizturība, 

salīdzinot ar alumīnija stūru 

aizsargprofiliem

• Speciālais papīra pārklājums 

veido optimālu savienojumu ar 

plātņu virsmu

• Cinkotais tērauds garantē 

stiprāku aizsardzību 

salīdzinājumā ar alumīnija 

profīliem 

• Aizsargā pret ēkas kustību dēļ 

izraisītu plaisāšanu (nekādu 

rukuma plaisu)

• Bojājuma gadījumā atvieglo 

stūra labošanu

• Mazāk reklamāciju sakarā ar 

virsmas plaisāšanu

Vienkāršāka lietošana
SHEETROCK® gatavā 

špaktelēšanas tepe jāuzklāj, 

piemēram, ar krāsotāju veltnīti uz 

papīra, stūra aizsargjosla stingri 

jāuzspiež uz stūra/jāiespiež 

stūrī, un pēc tam jānoņem liekā 

špaktelēšanas tepe. Apstrādājot 

90° ārējos stūrus, darbs ritēs vēl 

ātrāk, ja tiks izmantota speciālā 

tvertne Hopper un Tape Tech 

ārējo stūru veltnītis!
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SHEETROCK®

Samaisīšana un špaktelēšana

SHEETROCK® produkcijas 

sortimenta filozofija izpaužas 

vienkāršas lietošanas un 

lieliska galarezultāta sekmīgā 

apvienojumā. Arī instrumentu 

izvēles pamatā ir šāds pats 

standarts. SHEETROCK® 

instrumenti jau iepriekš sevi ir 

daudzkārt pierādījuši praksē.

SHEETROCK® špaktelēšanas tepes maisītājs

Ideāli piemērots SHEETROCK® gatavajām špaktelēšanas tepēm

• Novatoriskās konstrukcijas dēļ SHEETROCK® zīmola profesionālais 

špaktelēšanas tepes maisītājs nodrošina ātrāku un efektīvāku materiālu 

samaisīšanu. Līdzsvarotais, pašcentrējošais maisītājs atvieglo darbu, samaisot 

špaktelēšanas tepes maisījumu 3x ātrāk nekā parastie maisītāji, turklāt tas 

samazina spaiņa skrāpēšanu un plastmasas daļu iekļūšanu maisījumā.

• Līdzsvarotie un pašcentrējošie maisītāji samazina spaiņa mehānisku bojāšanu

• Izturīgs tērauds

• Trīskārtīga maisīšanas darbība veido materiālu no sāniem, augšpuses un apakšpuses

• 76,2 cm (30" )

SHEETROCK® ģipškartona zāģis

Ideāli piemērots maziem rādiusiem

• SHEETROCK® zīmola profesionālais iegriezumu veidošanas zāģītis ir paredzēts 

profesionālam ģipškartona uzstādītājam iegriezumu veidošanai un ātrai 

griešanai. Tam ir raksturīgs ļoti ass gals, efektīva zobu konstrukcija un rokturis, 

kas nodrošina maksimālu ērtumu un aizsardzību

• Ass gals iegriezumu veidošanai

• Sevišķi šaurs asmenis, kura garums ir 15,2 cm

• 1,8 mm biezums garantē papildu stiprību

• Efektīva zobu konstrukcija ātrai griešanai

• Viegls, mīksta kāta rokturis maksimāla ērtuma nodrošināšanai

SHEETROCK® Matrix™ in OFFSETTM apdares špakteļlāpstiņas

Dažādu asmeņu izvēle

• SHEETROCK® TOOLS profesionālās apdares špakteļlāpstiņas ir veidotas ar 

neslīdošu un mīkstu rokturi, kas nodrošina papildu ērtumu. Speciālais metāla 

roktura uzgalis paredzēts līdz galam neieskrūvētu ģipškartona skrūvju iesišanai 

un rakstīšanai uz ģipškartona virsmas, samazinot vajadzību pēc papildu 

instrumentu lietošanas darba laikā.

• Revolucionārās MATRIXTM apdares špakteļlāpstiņas raksturo vislielākā mērā 

pilnīgotas īpašības nozarē. Ar mīksta kāta rokturiem MATRIX™ špakteļlāpstiņas 

nodrošina izcilu līdzsvaru un vienreizēju ērtumu. Turklāt visām MATRIX™ 

lāpstiņām ir daudzveidīgi lietojams speciāls metāla rokturis, kas ļauj panākt 

maksimālu darba ražīgumu.

• Neslīdošs, ērts, mīksts rokturis

• Metāla uzgalis sišanai un atzīmju veidošanai

• Divu metālu izvēle:

 - nerūsošais tērauds nodrošina aizsardzību pret koroziju

 - zilais tērauds ir elastīgāks, ļauj iegūt gludāku virsmu

• OFFSETTM zilā tērauda apdares špakteļlāpstiņa ir ideāli piemērota stūru 

apdarei un izmantošanai ar pagarinātāju.

SHEETROCK® špaktelēšanas vanniņas ar paliktni

Nerūsējoša tērauda vanniņa / Magnētisks paliktnis

• SHEETROCK® zīmola profesionālās nerūsošā tērauda špaktelēšanas vanniņas 

paaugstina darba produktivitāti un atvieglo špaktelēšanas procesu.

• Vanniņām ir ieliekta apakšdaļa, kas lielā mērā atvieglo materiālu samaisīšanu 

un maisījuma izņemšanu, kā arī attīrīšanu darba beigās.

• SHEETROCK® zīmola paliktnis ir lielisks papildinājums špaktelēšanas vanniņai. Tā 

neslīdīgā virsma nodrošina ērtāku turēšanu un aizsargā roku karstā un aukstā vidē.

OFFSETTM

MATRIXTM
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SHEETROCK®

Stūru aizsardzība un slīpēšana

Vairāki produkti vietējā tirgū 

varbūt vēl nav zināmi vai nav 

pietiekami novērtēti. Iespējams 

ir nepieciešams pārdomāt 

līdzšinējo darba paņēmienu. 

Tomēr vienmēr saglabājas 

mērķis: strādāt efektīvāk, 

patīkamāk un vieglāk! Šeit tiek 

piedāvāta iespēja nodrošināt 

augstāku darba kvalitāti. 

Konsultācijas 
būvobjektā 

Bez jebkādām saistībām 

norunājiet laiku ar kompetentu 

USG vietējo konsultantu: 

info-lv@usg.com; 

tel. +371 29451411; 

tel./fax +371 67628849

SHEETROCK® Hopper – novatoriska tepes vadotne

Ideāli piemērota SHEETROCK® ar papīru pārklātu metāla stūru 
aizsargprofilu ātrai iestrādei

• SHEETROCK® špaktelēšanas tepes pareiza dozēšana uz stūra aizsargprofila

• Piemērota SHEETROCK® stūra aizsargprofiliem DALLAS, SANTA FE, 

GÖPPINGER un LAS VEGAS

• Ātrs, tīrs darbs

• Ļoti ekonomisks špaktelēšanas tepes patēriņš

SHEETROCK® R360 rokas slīpētājs

Ātrai, vieglai slīpēšanai un lieliska virsmas izskata iegūšanai

• Var slīpēt visos virzienos bez noņemšanas

• Nekādas sašķiebšanās, nekādas apgriešanās

• Līpklipšu stiprinājuma dēļ viegli nomaināmas slīpripas

• Teleskopiskā caurule (izvelkama no 120 līdz 240 cm) nodrošina ļoti ātru 

darbu arī lielā augstumā, neizmantojot kāpnes vai sastatnes 

• Atsevišķi ir pieejamas slīpripas, 240. numura graudainība (tips S240), kas ir 

īpaši pielāgotas visām SHEETROCK® špaktelēšanas tepēm 

SHEETROCK® 90° ārējo stūru veltnītis

Ārējo stūru ātrai iestrādei (piespiešanai)

• Vienkārša lietošana

• Stūra aizsargprofilam DALLAS 

SHEETROCK® iekšējo stūru veltnītis 

Iekšējo stūru ātrai apstrādei

• Papīra šuves lentes un stūra aizsargprofila LAS VEGAS iestrādei iekšējos stūros 

• Piegādē neietilpst kāts
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SHEETROCK®

Virsmu apstrāde ar SHEETROCK®

Ģipškartona virsmas apstrāde ar SHEETROCK®

Virsmas apstrāde pirms tapešu līmēšanas

Ģipškartona virsmas apstrāde ar SHEETROCK®

Virsmas apstrāde pirms krāsošanas (augstākās kvalitātes virsmas apstrāde)

Šuves lentes iestrāde
Izmantojamie materiāli:
• SHEETROCK® Joint Tape (papīra 
šuves lente);
• Taping vai All Purpose Ready Mix;
• sausais maisījums Easy SandTM.
Papīra šuves lenti jāiestrādā ar gatavo 
špaktelēšanas tepi – Taping vai All 
Purpose Ready Mix.
Šuve labi jāpiepilda ar tepes maisījumu, 
jāuzliek papīra lente, jānoņem liekā tepe. 
Zem uzliekamās papīra šuves lentes 
jāpaliek vizmaz 0.5 mm biezai gatavās 
špaktelēšanas tepes kārtiņai.
Papīra šuves lente jāuzliek ar centrālā 
locījuma rievu pret sienu. Viegli 
piespiežot špakteļlāpstiņu, sienas 
asajā leņķī jāiespiež un jānoņem liekā 
špaktelēšanas tepe. 
Uzmanību! Nekādā gadījumā nav 
pieļaujama tūlītēja papīra šuves lentes 
pārklāšana ar špaktelēšanas masu! 
Materiālam vispirms jānožūst.
Īpašas stingrības un plaisizturības 
iegūšanai USG iesaka izmantot: 
Easy SandTM + SHEETROCK® papīra 
šuves lenti.
Sietiņlentas jāiestrādā tikai ar cietējošā 
tipa sausiem maisījumiem - Easy SandTM.

Otrās kārtas uzklāšana
Izmantojamie materiāli:
• Fill & Finish Light Ready Mix® vai All 
Purpose Ready Mix
Pēc pirmās kārtas nožūšanas šuves 
lente jāpārklāj ar 20-25 cm platu kārtu, 
un virsma jāizlīdzina. Jāļauj maisījumam 
nožūt. 

Trešās kārtas uzklāšana
Izmantojamie materiāli:
• Fill & Finish Light Ready Mix® vai All 
Purpose Ready Mix
Pēc otrās kārtas nožūšanas jāuzklāj 
trešā kārta. Tai vismaz par 5 cm jāpārklāj 
iepriekšējā kārta. Jāļauj nožūt. Palikušie 
nelīdzenumi viegli jānoslīpē.

Virsmas vienlaidu pārklāšana 
pirms virsmas krāsošanas
Izmantojamie materiāli:
• Topping vai Fill & Finish Light Ready 
Mix® vai All Purpose Ready Mix

USG iesaka! 

Gruntēšana
Izmantojamais materiāls:
• SHEETROCK® First Coat
Lai novērstu "ēnas efekta veidošanos" 
ģipškartona savienojuma un stiprinājuma 
vietās, USG iesaka virsmu pirms 
krāsošanas pārklāt ar gruntēšanas 
līdzekli SHEETROCK® First Coat. Šis 
produkts mazina porainības atšķirības 
un līdzsvaro ģipškartona papīra virsmas 
un špaktelēšanas maisījuma uzsūkšanas 
ātruma īpašības un samazina krāsas 
patēriņu.

Easy SandTM vai Taping vai All 
Purpose Ready Mix

Fill & Finish Light Ready Mix®,

All Purpose Ready Mix vai 
DUST CONTROL

Fill & Finish Light Ready Mix®,

All Purpose Ready Mix vai 
DUST CONTROL

SHEETROCK® First Coat

Easy SandTM vai 

Taping vai 

All Purpose Ready Mix

Fill & Finish Light Ready Mix®, 

All Purpose Ready Mix vai 
DUST CONTROL

Fill & Finish Light Ready Mix®,

All Purpose Ready Mix vai 
DUST CONTROL

Topping vai Fill & Finish Light 
Ready Mix®, All Purpose Ready 
Mix vai DUST CONTROL

SHEETROCK® First Coat
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Paneļu rievu un robu 
aizpildīšana
Izmantojamie materiāli:
• Sausais maisījums EASY 
SAND™.

Pamatkārta
Pirms kārtas uzklāšanas 
jāpārliecinās, ka virsma ir sausa, 
tīra un bez taukiem. 
Izmantojamie materiāli:
• All Purpose vai Fill & Finish 
Light Ready Mix®. Jāļauj nožūt.

Nobeiguma kārta
Nepieciešamības gadījumā 
jāuzklāj plāna nobeiguma kārta.
Izmantojamie materiāli:
• Fill & Finish Light Ready 
Mix® vai Topping vai All Purpose 
Ready Mix.

Īpaši nelīdzenu vietu un plaisu 
aizpildīšana
Izmantojamie materiāli:
• Sausais maisījums EASY 
SAND™.

Pamatkārta
Pirms kārtas uzklāšanas 
jāpārliecinās, ka virsma ir sausa, 
tīra un bez taukiem. 
Izmantojamie materiāli:
• All Purpose vai Fill & Finish 
Light Ready Mix®. Jāļauj nožūt.

Nobeiguma kārta
Nepieciešamības gadījumā 
jāuzklāj plāna nobeiguma kārta.
Izmantojamie materiāli:
• Fill & Finish Light Ready 
Mix® vai Topping vai All Purpose 
Ready Mix.

Easy SandTM

All Purpose Ready Mix vai 

Fill & Finish Light Ready Mix®

Topping vai Fill & Finish Light 
Ready Mix® vai All Purpose 
Ready Mix.

Easy SandTM

All Purpose Ready Mix vai 

Fill & Finish Light Ready Mix®

Topping vai Fill & Finish Light 
Ready Mix® vai All Purpose 
Ready Mix.

SHEETROCK®

Virsmas apstrāde ar SHEETROCK®

Betona virsmas apstrāde ar SHEETROCK®

Apmetuma virsmas apstrāde ar SHEETROCK®
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SHEETROCK®

Virsma bez plaisām

Sienas un griesti bez plaisām 
- tas ir vienkārši, izmantojot 
SHEETROCK® papīra šuves lentes 
un gatavās špaktelēšanas tepes!

SHEETROCK® papīra šuves lentes tiek 

iestrādātas ar SHEETROCK® gatavajām 

špaktelēšanas tepēm, iegūstot ideālas 

ģipškartona šuves, kas ir izturīgas pret 

plaisāšanu.

SHEETROCK® papīra šuves lentes 
ģipškartonam
• Profesionāli veidota šuve vienmēr 

tiek pastiprināta ar papīra šuves lenti. 

Pretstatā stiklšķiedras un pašlīmējošām 

šuves lentēm papīra lenti raksturo 

krietni lielāka stiepes izturība, līdz ar 

to ir iespējams daudz labāk novērst 

ēkas kustības rezultātā radušās plaisas. 

Tādējādi samazinās arī sūdzību skaits, un 

tas ļauj ietaupīt laiku un naudu.

• SHEETROCK®  papīra šuves lentei ir 

nedaudz pūkaina virsma, kas nodrošina 

labāku sasaistīšanos ar gatavo 

špaktelēšanas tepi.

• Papīra šuves lente tiek iestrādāta ar 

ārējā locījuma līniju pret sienu. Locījuma 

līnija ir paredzēta darba atvieglošanai, 

ja šuves lentes izmanto iekšējo stūru 

apdarei.

• Plānais un izturīgais papīrs nodrošina 

izturīgas un nemanāmas ģipškartona 

šuves apstrādi.

• Sabiedrība USG, pasaules vadošais 

ģipškartona ražotājs, iesaka izmantot 

ģipškartona plātņu šuvēm TIEŠI papīra 

šuves lentes.

Priekšrocības
• SHEETROCK® papīra šuves lentes 

ir speciāli veidotas iestrādāšanai ar 

gatavām špaktelēšanas tepēm, līdz ar to 

tiek iegūta monolīta, izturīga šuve, tāda 

pati kā ģipškartona plātne.

• Augstā porainība nodrošina lielisku 

sasaistīšanos ar gatavo špaktelēšanas 

tepi, līdz ar to lente nav speciāli 

jāpiestiprina vai jāpielīmē.

• Lente ir augsti izturīga arī mitrā 

stāvoklī, tāpēc neveidojas virsmas 

nelīdzenumi, jo tā neizstiepjas un 

nedeformējas. Lente ir viegli uzstādāma 

un neplīst. ja uz tās uzspiež ar 

instrumentu.

• SHEETROCK® papīra šuves lentes 

ģipškartonam ir viegli iestrādājama, 

izturīga un uzticams garants pret šuvju 

plaisāšanu.

Pielietojums
1. Uz šuves jāuzklāj plāna kārta 

SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas 

tepes (SHEETROCK® Taping, 

SHEETROCK® ALL Purpose vai Fill & 

Finish Light Ready Mix®).

2. Jāuzliek papīra šuves lente ar locījuma 

ārējo stūri pret šuvi. Ar špakteļlāpstiņu 

(turot lāpstiņu 45° leņķī pret špaktelējamo 

virsmu) lente jāpiegludina pie šuves, 

atstājot zem lentes mazliet mazāk par 

0,5 mm špaktelēšanas tepes. Liekā 

špaktelēšanas tepe jānoņem. Nekādā 

gadījumā uz papīra šuves lentes nedrīkst 

klāt otru tepes kārtu! Šuvei vispirms 

jānožūst! Ja nepieciešams, virsma viegli 

jānoslīpē.

3. Virs šuves kārtas jāuzklāj otra tepes 

kārta 20-25 cm platumā. Jāļauj nožūt, ja 

vajadzīgs, viegli jānoslīpē.

4. Jāuzklāj trešā tepes kārta, apmēram   

5 cm platāka par otro kārtu. Jāļauj nožūt, 

ja vajadzīgs, viegli jānoslīpē.

Uzmanību!!! Izmantojot šuves iestrādei  

universālās gatavās špaktelēšanas 

tepes SHEETROCK® All Purpose vai  

SHEETROCK® Fill & Finish Light Ready 

Mix®, 17 l spainim ieteicams pievienot 

0,5-0,7 litrus ūdens un samaisīt. 

Izmantojot lentes iestrādei SHEETROCK® 

gatavo špaktelēšanas tepi TAPING, ūdens 

nav jāpievieno, jo tā ir speciāli paredzēta 

papīra lentes iestrādei.

Sienas un griesti bez plaisām, izmantojot SHEETROCK® papīra šuves lentes, 
elastīgo, ar metālu pastiprināto stūru aizsarglenti vai ar papīru pārklātus 
cinkota metāla stūru aizsargprofilus un gatavās špaktelēšanas tepes!
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1. SHEETROCK® papīra šuves lente, 

iestrādāta ar Easy SandTM; Taping 

Ready Mix vai All Purpose Ready 

Mix

2. Fill & Finish Light Ready Mix®; 

All Purpose Ready Mix vai DUST 

CONTROL

3. Fill & Finish Light Ready Mix®; 

All Purpose Ready Mix vai DUST 

CONTROL

4. Ārējā stūra aizsargprofils DALLAS 

vai elastīgā, ar metālu pastiprināta 

stūru aizsarglente, iestrādāti ar 

Taping Ready Mix vai All Purpose 

Ready Mix

5. Iekšējā stūra aizsargprofils LAS 

VEGAS vai papīra šuves lente, 

iestrādāti ar Taping Ready Mix vai 

All Purpose Ready Mix

6. Topping; Fill & Finish Light Ready 

Mix®; DUST CONTROL vai All 

Purpose Ready Mix

7. SHEETROCK® gruntēšanas līdzeklis 

First Coat
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SHEETROCK®

Virsma bez plaisām

Izturīgi ārējie un iekšējie stūri bez 
plaisām - ātri un viegli, izmantojot 
SHEETROCK® elastīgo, ar metālu 
pastiprināto stūru aizsarglenti vai 
ar papīru pārklātus cinkota metāla 
stūru aizsargprofilus!

SHEETROCK® elastīgo, ar metālu 

pastiprināto stūru aizsarglenti iestrādājot 

ar SHEETROCK® gatavajām špaktelēšanas 

tepēm, vienkārši var iegūt ilglaicīgus un 

ļoti izturīgus ārējos un iekšējos stūrus 

neatkarīgi no stūra leņķa platuma. 

Īpašais papīra pārklājums veido stipru 

savienojumu ar plātņu virsmu un efektīvi 

novērš plaisāšanu, savukārt metāls 

garantē aizsardzību pret triecieniem. 

Metāls ir pielīmēts ar speciālu saistvielu, 

kas novērš tā atdalīšanos mitruma 

ietekmē. Ar metālu pastiprinātā stūru 

aizsarglente ir lieliski piemērota mansarda 

stūru, liekumu un velvju izveidei.

SHEETROCK® ar papīru parklātos 

cinkotā metāla stūru aizsargprofilus 

iestrādā ar SHEETROCK® gatavajām 

špaktelēšanas tepēm, iegūstot ļoti 

izturīgus un vienkārši izveidojamus 

ārējos un iekšējos 90° stūrus. Pie tam 

ir pieejami profili gan taisnu stūru, gan 

arī noapaļotu stūru veidošanai. Speciāli 

profili (MIAMI, Goppinger) ir paredzēti 

dažādu malu un pakāpjveida stūru 

apstrādei. Īpašais papīra pārklājums 

veido stabilu savienojumu ar plātņu 

virsmu un efektīvi novērš plaisāšanu, 

savukārt metāls garantē aizsardzību pret 

triecieniem. Metāls ir pielīmēts ar speciālu 

saistvielu, kas novērš tā atdalīšanos 

mitruma ietekmē. Pat pēc trieciena stūros 

neparādīsies garenplaisas, jo papīra 

pārklājums nepieļaus plaisu veidošanos.

Izmantojot SHEETROCK® elastīgo, ar 

metālu pastiprināto stūru aizsarglenti vai 

ar papīru pārklātos cinkota metāla stūru 

aizsargprofilus,

• iegūsiet viegli veidojamus 

nevainojamus iekšējos un ārējos stūrus, 

kas ir izturīgi pret ēkas kustību dēļ radītu 

plaisu un triecienu rezultātā izraisītu 

bojājumu veidošanos;

• saņemsiet mazāk sūdzību, līdz ar to 

būs mazāk defektu labošanas gadījumu;

• varēsiet ietaupīt laiku un naudu. 

• augsta nodilumizturība, salīdzinot ar 

alumīnija stūru aizsargprofiliem.

Pielietojums
Manuāli
1. Ar špakteļlāpstiņu vai krāsotāju veltnīti 

uz stūra jāuzklāj kārta SHEETROCK® 

gatavās špaktelēšanas tepes 

SHEETROCK® Taping, SHEETROCK® ALL 

Purpose vai SHEETROCK® Fill & Finish 

Light Ready Mix®.

2. Uz apstrādājamā stūra jāuzliek ar 

metālu pastiprinātā stūru aizsarglente vai 

stūru aizsargprofils (ar metāla aizsargjoslu 

pret virsmu), stingri iespiežot metāla 

aizsargjoslu stūrī vai uzspiežot uz stūra.

3. Ar špakteļlāpstiņu lente/profils 

jāpiegludina pie sienas un jānoņem liekā 

špaktelēšanas tepe, atstājot plānu tepes 

kārtiņu zem un virs lentes vai profila. 

Jāļauj nožūt. Ja nepieciešams, jānoslīpē.

4. Jāuzklāj otrā vai izlīdzinošā tepes 

kārta, kas ir platāka par stūra iestrādes 

kārtu, un tepei jāļauj nožūt.

SHEETROCK® profesionālais stūru 

apstrādes komplekts - visātrākā 

nevainojamu stūru izveides sistēma

Lai paātrinātu stūru aizsargprofilu 

piestiprināšanu pie ģipškartona plātņu 

sienām, USG piedāvā pārsteidzoši 

vienkāršu risinājumu. SHEETROCK® 

profesionālais stūru apstrādes komplekts 

garantē ārējo un iekšējo stūru aizsardzību 

un krietni paaugstina darba ražīgumu, 

tādējādi ietaupot laiku un naudu.

 

SHEETROCK® profesionālo stūru 
apstrādes komplektu veido:
• izturīgi, ar papīru pārklāti SHEETROCK® 

metāla stūru aizsargprofili vai elastīga, ar 

metālu pastiprināta  stūru aizsarglente,

• novatoriskā SHEETROCK® tvertnes 

vadotne (Hopper) (tepes vadotne) 

vienkāršai špaktelēšanas tepes uzklāšanai 

uz stūru aizsargprofila,

• SHEETROCK® ārējo stūru veltnītis stūru 

aizsargprofila ātrai pierullēšanai.

Uzmanību!!! Komplekts ir ideāli lietojams 

kopā ar SHEETROCK® universālajām 

špaktelēšanas tepēm All Purpose 

un Fill & Finish Light Ready Mix® 

(špaktelēšanas tepe jāatšķaida ar 0,5-

0,7 litriem ūdens uz 17 l tepes spaini un 

jāsamaisa).

Piecas darbības, kas garantē 
nevainojamu stūra aizsardzību
1. SHEETROCK® tvertnes vadotni (Hopper) 

piepilda ar atšķaidītu SHEETROCK® 

gatavo špaktelēšanas tepi un uzliek uz 

SHEETROCK® trauka. Vajadzības gadījumā 

atšķaida ar ūdeni.

2. SHEETROCK® stūru aizsargprofilu 

(piem., SHEETROCK® DALLAS – sk. 

attēlā) nogriež vēlamajā garumā un izvelk 

caur SHEETROCK® Hopper. Uz stūru 

aizsargprofila automātiski tiek uzklāts 

pareizais SHEETROCK® špaktelēšanas 

tepes daudzums.

3. Stūru aizsargprofilu viegli piespiež pie 

ģipškartona plātņu stūra un pēc tam ar 

SHEETROCK® ārējo stūru veltnīti ar nelielu 

spiedienu stingri piespiež pie stūra.

4. Špaktelēšanas tepi, kas iznāk ārā, 

vienkārši noņem ar špakteļlāpstiņu.

5. Pēc tam notiek stūru apdare ar 

SHEETROCK® špakteļlāpstiņu.
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SHEETROCK®

un TapeTech® instrumenti

Īpaši lielu projektu realizēšanas gadījumā mehanizētas špaktelēšanas ātrums nav salīdzināms ar manuālo darbu. TapeTech® ir 

vadošais tādu izmēram pielāgotu instrumentu piedāvātājs, ar kuru palīdzību ir iespējams vairākkārt paaugstināt darba ražīgumu. 

SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas tepes ir lieliski piemērotas izmantošanai ar TapeTech® ierīcēm.

TapeTech® automātiskais šuvju aizpildītājs (Bazuka) 05TT

Vienlaicīgi iestrādā papīra šuves lenti ar pareizu špaktelēšanas tepes daudzumu ģipškartona 

plātņu šuvēs – manāma efektivitātes paaugstināšana, ko nodrošina lielāks ātrums!

• Korpuss ir izgatavots no nerūsošā tērauda un ar zeltu anodēta alumīnija – mazāks 

svars un ilgāks ekspluatācijas laiks 

• 3 metrus augstā telpā bez problēmām visu var sasniegt, neizmantojot kāpnes un sastatnes

• Viegla un vienkārša lietošana

• Vienkārša tīrīšana un kopšana

TapeTech™ Power Assist Box 24TT, 28TT, 30TT

Ar atsperi pastiprināta piespiedējplātne, kas paredzēta virskārtas uzklāšanai un šuvēm.

• Vienlaidus tepes uzklāšana 

• Regulējams kārtas biezums

• Pieejami 3 platumi: 17,5 cm, 25 cm, 30 cm

TapeTech® skrūvju špaktelētājs 63TT, 68TT

Power Assist Box mazāks un vieglāks modelis, kas ir īpaši paredzēts skrūvju galvu špaktelēšanai.

• Izturīga nerūsošā tērauda konstrukcija

• Iespējams ērti apstrādāt arī griestus un augstas sienas

TapeTech® stūru veltnītis 15TTe

Papīra šuves lentes iestrāde iekšējā strūrī pirms stūru apdares materiālu lietošanas.

• Ļoti ērta un vienkārša lietošana

• Veido tīru iekšējo stūri

• Bez problēmām var sasniegt 3 metru augstumu

TapeTech® stūru apdares ierīce 40TT, 45TT, 48TT

Pēc tam, kad stūru veltnītis ir iestrādājis iekšējā stūrī ielikto papīra šuves lenti, stūru 

apdares ierīce noņem lieko špaktelēšanas tepi. Ierīce lietojama arī kopā ar stūru 

aplikatoru un javas vadotni.

• Ar atsperi aprīkots špaktelēšanas tepes dozators augstākas kvalitātes garantēšanai

• Var izmantot 50 mm un 75 mm stūra malas platumam

TapeTech® tepes uzklājējs stūriem 14TT

Apgādā stūru apdares ierīci ar špaktelēšanas masu.

• Ierīce paredzēta tepes otrās un trešās kārtas uzklāšanai iekšējos un ārējos stūros

• Iegūst ļoti gludu virsējo kārtu

• Bez grūtībām var sasniegt augstus stūrus, neizmantojot kāpnes

TapeTech® sūknis 72TT

Ātrs un vienkāršs paņēmiens TapeTech® špaktelēšanas ierīces piepildīšanai ar 

SHEETROCK® gatavajām špaktelēšanas tepēm.

• Izgatavots no nerūsošā tērauda un ar zeltu anodēta alumīnija

• Ātri noslēdzamais aizvars garantē vienkāršu tīrīšanu

TapeTech® pagarinātājrokturis 68TTe

Elastīgs TapeTech Power Assist Box rokturis.

• Precīza manipulēšana ar tvertni, ko garantē integrētā rokas bremze

• Teleskopiskā tehnika nodrošina elastīgi regulējamu garumu

• Viens rokturis visām tvertnēm

TapeTech® darbarīku kaste

Stabila kaste špaktelēšanas ierīces detaļu uzglabāšanai un pārvietošanai.
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SHEETROCK® lietojumi
Izsmidzināšana

Virsmas vienlaidu špaktelēšana

(Ieteicams: SHEETROCK® universālā špaktelēšanas tepe Fill & Finish Light Ready Mix® vai SHEETROCK® ProSpray)

Izsmidzināšana 
Kā alternatīva uzklāšanai ar špaktelēšanas lāpstiņu vai veltnīti SHEETROCK® universālā špaktelēšanas tepe Fill & Finish Light Ready 

Mix®, SHEETROCK® ProSpray Light un ProSpray Plus ir lieliski piemērota uzklāšanai ar bezgaisa smidzinātājiem. Bezgaisa smidzinātāja 

izmantošana paaugstina darba ražīgumu un nodrošina vienmērīgu tepes uzklāšanu uz sienas. SHEETROCK® špaktelēšanas tepju 

konsistence ļauj iegūt gludu virsmu vienkārši un bez liela spēka patēriņa.

Konsultācijas būvobjektā 
USG produkcijas lietošanas speciālists labprāt sniedz konsultācijas uz vietas būvobjektā. Bez jebkādām saistībām 

norunājiet laiku ar kompetentu USG vietējo konsultantu.

SHEETROCK® tepēm ieteicamie bezgaisa smidzinātāji
SHEETROCK® gatavo izsmidzināmo tepju būtiska priekšrocība ir lieliskie patēriņa parametri, kas ļauj izmantot dažādu ražotāju 

profesionālos bezgaisa smidzinātājus. Lietotājam tas nodrošina lielāku neatkarību un elastīgumu.

Papildu informācija par bezgaisa smidzinātājiem:
Vairāk informācijas par piemērotām ierīcēm var saņemt tieši no USG konsultanta pa tālr.: +371 29451411

Sadarbībā ar uzņēmumu «Graco» USG organizē individuālu apmācību būvobjektā. Informācija pa tālr.: +371 29451411

• HC 940
• HC 960
• EP 3000

• AH 8000
• XL

• Duomax 9000 • Mark V
• Mark X
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Šuvju problēmas

Šuves - gaisa burbuļi šuves lentē
Cēlonis: Zem lentes izmantots 

nepietiekami vai pārāk atšķaidīts 

maisījums, lente sākotnēji nav labi 

piespiesta pie tepes, izmantota pārāk 

bieza (sausa) tepe vai tepe ir stipri 

iespiesta zem lentes, pārmērīgi stipri 

piespiežot ar instrumentu lentes 

iestrādāšanas laikā.

Labošana: Jāatver zona, kurā ir 

pūslīši, pārgriežot lenti. Griezums 

jāpiepilda ar tepi un lente atkal 

jāiespiež vietā ar špakteļlāpstiņas 

asmeni. Pēc nožūšanas virsma 

jānogludina līdz apdares līmenim.

Novēršana: Jāuzklāj pietiekams tepes 

daudzums visā lentes garumā.

Šuves – malas plaisāšana
a. Cēlonis: Pēc šuves apstrādes 

taisnas šauras plaisas gar lentes 

malu var radīt pārāk strauja nožūšana 

augstas temperatūras ietekmē, kas 

papildus ir saistīta ar zemu relatīvo 

mitrumu vai pārlieku stipru velkmi; 

nepareiza lietošana, piemēram, 

pārmērīga tepes atšķaidīšana; 

nepareizas tepes lietošana (virskārtas 

veidošanas tepe špaktelēšanas tepes 

vietā); pārāk liels tepes daudzums zem 

lentes; nav uzklāts plāns tepes slānis 

virs lentes; auksti, mitri apstākļi, kas 

arī var izraisīt sliktu sasaistīšanos.

Šī problēma, ko sākumā grūti atklāt, 

var palikt nepamanīta līdz pat gala 

apdarei. Tomēr cēloni var attiecināt uz 

dažiem špaktelēšanas aspektiem.

Labošana: It sevišķi tad, kad ir 

karsta, sausa vide un/vai caurvējš, 

pēc špaktelēšanas tepes nožūšanas 

rūpīgi jāpārbauda visas šuves; šajā 

darba posmā labošana izmaksā mazāk. 

Jānogriež visas slikti sasaistītas lentes 

malas.

Matplaisas jāpiepilda ar šellaku 

(0,9 līdz 1,4 kg). Pēc tam lielākās 

plaisas jāizgriež ar asu instrumentu, 

jāpārklāj ar šellaku, un jāļauj tām 

nožūt. Visbeidzot, jāiepilda tepe vai 

plaisas jāpārklāj, veicot kompleksu 

šuves apstrādi, tai skaitā uzstādot 

pastiprinājuma lenti. Jāizlīdzina virsma 

līdz plātnes līmenim.

Novēršana: Jālieto SHEETROCK® 

vieglsvara sacietējošā (Easy 

Sand) tepe, ko raksturo vislielākā 

plaisizturība. Jānovērš caurvējš. Šuves 

apstrādi nedrīkst veikt, kad virsmas ir 

karstas. Ja ir paredzams pārāk zems 

telpas mitruma līmenis, jāsamitrina 

grīda. Aukstā laikā jāraugās, lai 

temperatūra būtu vismaz 13°C, kā arī 

jānodrošina laba vēdināšana.

b. Cēlonis: Pēc šuves apstrādes 

plaisas gar stūru aizsargprofila vai 

seglīstes malu var izraisīt tādi paši 

neapmierinoši apstākļi, kādi minēti 

iepriekš attiecībā uz lenti. Tāpat var 

radīt iedarbība uz profilu.

Labošana: Jānoņem uzklātā tepe. 

Stūru aizsargprofils vai seglīste stingri 

jāpiestiprina pie karkasa, kas atrodas 

zem paneļiem. Jāveic atkārtota profila 

apdare ar tepi.

Bieži sastopamas problēmas, to risinājumi

Bieži uzdoti jautājumi
Kas būtu jāzina par SHEETROCK®

1. Uz kādām virsmām var 
klāt SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes?
Špaktelēšanas tepes var klāt uz betona, 

porainā betona un ģipškartona plātnēm. 

Virsmām jābūt tīrām un bez taukiem vai 

apstrādātām ar piemērotu gruntēšanas 

līdzekli. 

2. Vai SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes var samaisīt 
ar krāsu? 
Jā, šai nolūkā izmanto standarta 

tonēšanas krāsas.

3. Kāpēc USG piedāvā tikai papīra 
šuves lentes?
Papīra šuves lente ir krietni stiprāka un 

izturīgāka pret plaisāšanu, tādējādi tiek 

novērstas reklamācijas. USG piedāvā 

izmantot tikai papīra šuves lentes.

4. Vai SHEETROCK® gatavo 
špaktelēšanas tepju lietošana 
ietekmē sienu vai griestu 
akustiskās īpašības?
Nē, nav negatīvas ietekmes uz 

akustiskajām īpašībām.

5. Vai SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes var lietot 

ģipškartona apsildāmo griestu 
špaktelēšanai?
Jā, taču nedrīkst pieļaut mitruma 

iedarbību uz virsmām, tām jābūt tīrām 

un bez taukiem! Papīra šuves lentes 

pieļauj pavisam normālu špaktelēšanu.

6. Vai SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes var izmantot 
lentes iestrādei?
Jā, izmantojot tikai papīra šuves 

lenti kopā ar gatavo špaktelēšanas 

maisījumu.

7. Vai pastāv bīstamība, 
ka SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes reaģē ar 
ģipššķiedras plātņu līmi un to 
ietekmē?
Šādas bīstamības nav, jo SHEETROCK® 

gatavās špaktelēšanas tepes ķīmiski 

nesacietē un ķīmiski nereaģē.

8. Kāpēc notiek papīra šuves 
lentes uzbriešana?
Tā ir normāla parādība, īpaši uz 

ģipškartona ar HRAK malām. Šī 

uzbriešana pazūd līdz ar špaktelēšanas 

tepes nožūšanu. Žūšana ir atkarīga no 

temperatūras un gaisa mitruma.

9. Vai SHEETROCK® gatavās
špaktelēšanas tepi var izmantot
stiklšķiedras šuves lentes vai 
tīklveida šuves lentes iestrādei?
USG iesaka izmantot SHEETROCK® 

papīra šuves lentes.

Lietojot stiklšķiedras šuves lenti vai 

tīklveida šuves lenti, pirmajā darbībā 

ir garāks žūšanas laiks. Papīra šuves 

lente ir vairākkārt stiprāka par citām 

pastiprinājuma joslām. USG neiesaka 

tās izmantot un neuzņemas šai ziņā 

nekādu atbildību.

USG iesaka izmantot vienīgi 

SHEETROCK® papīra šuves lenti.

10. Vai žūšanas laiku var 
ietekmēt?
Slēgtās telpās pamatā jāgādā par 

piemērotu vēdināšanu, lai telpā 

pazeminātos relatīvais gaisa mitrums 

un gaiss atkal varētu uztvert mitrumu. 

Nav ieteicams mainīt SHEETROCK® 

gatavo špaktelēšana tepju žūšanas 

laiku, piem., pievienojot cementu 

vai ģipsi. Daļa SHEETROCK® gatavo 

špaktelēšanas tepju pozitīvo īpašību 

(neizžūšana, nav atlieku, iespēja 

apstrādāt mehanizēti...) zūd! USG 

neuzņemas atbildību par garantijām! 

11. Kādā temperatūrā 
SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes var 
apstrādāt?
Telpas un špaktelēšanas tepes 

temperatūrai jābūt vismaz 10°C. 

Špaktelēšanas tepi nedrīkst mākslīgi 

sildīt.

Norādījums. Nekādā ziņā nav 

ieteicams klāt ķīmiski sacietējošas 

pulvera maisījuma špaktelēšanas 

tepes uz SHEETROCK® gatavajām 

špaktelēšanas tepēm, un tam arī 

nav nekādas jēgas, jo SHEETROCK® 

špaktelēšanas tepes krietni labāk 

izmantot arī otrai un trešai kārtai nekā 

pulvera maisījuma špaktelēšanas tepi.

12. Vai SHEETROCK® gatavās 
špaktelēšanas tepes var klāt 
uz impregnētām ģipškartona 
plātnēm?
Jā, tomēr ne tādā gadījumā, ja tās ir 

ilglaicīgi pakļautas mitruma ietekmei, 

piem., peldbaseinu dušas telpās.
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Novēršana: Uz stūru aizsargprofila un 

seglīstes jālieto SHEETROCK® ar papīru 

pārklātā metāla lente, kas novērš malas 

plaisāšanu.

Šuves – vidusdaļas plaisāšana
Cēlonis: Anormālas spriedzes 

veidošanās, ko rada strukturālā novirze 

vai pārvietošanās. Pārmērīgu spriedzi 

var radīt higrometriskā un/vai termiskā 

izplešanās un saraušanās.

Labošana: Lente jāuzstāda no jauna, 

tepe jāpārklāj plašākā zonā, lai mazinātu 

spriedzes pieaugumu.

Novēršana: Jānosaka strukturālās 

novirzes cēlonis. Spriedzes gadījumā 

jāatbrīvo konstrukcijas radītā spriedze. 

Jālabo nepiemērotie darba apstākļi, 

un jāizveido kontrolšuves, lai atslogotu 

šķērssienas posmus un lielus griestu 

laukumus.

Šuves – stūra plaisāšana
a. Cēlonis: Virs lentes ir uzklāts pārāk 

liels tepes daudzums pie stūra virsotnes.

Labošana: Pēc tepes pilnīgas 

nožūšanas pie virsotnes jānoslīpē liekā 

tepe. Ar tepi jāpiepilda tikai matplaisas. 

Neuzklāt papildu tepi, kas paplašinās.

Novēršana: Jānoņem liekā tepe 

no stūra, atstājot tikai nelielu tepes 

daudzumu vai vispār neatstājot tepi 

stūra virsotnē.

b. Cēlonis: Šuves lentes pārgriešana 

vai ieplēšana uzklāšanas laikā. 

Labošana: Ja plaisas pagarinās cauri 

lentei, lente jāuzstāda no jauna, un 

jāveic apdare.

Novēršana: Jālieto pareizi stūru 

apstrādes instrumenti.

c. Cēlonis: Strukturālās kustības, ko 

rada divi atsevišķi statņi vai karkasa 

elementi, kuri neatkarīgi reaģē uz 

pieliktajām slodzēm. Bieži rodas sienas 

un griestu stūros, kur siena ir savienota 

ar augšējo plati un griesti ir savienoti ar 

grīdas vai griestu sijām paralēli augšējai 

platei.

Labošana: Jānoņem sastiprināšanas 

detaļas, kas ir tuvāk par 15 cm no stūra, 

un pēc tam atkal jāuzstāda lente, un 

jāveic apdare.

Novēršana: Jāuzstāda ģipškartons 

saskaņā ar ražotāja instrukcijām.

Šuves – augsti izliekumi
Cēlonis: Pārāk biezs tepes slānis virs 

šuves; tepe nav izlīdzināta pāri malām; 

nepareiza tepes iestrādāšana; nepareizi 

noregulēti vai nolietoti instrumenti; 

nepareiza instrumentu lietošana.

Labošana: Šuves jānoslīpē līdz 

virsmas līmenim. Jāraugās, lai papīrs 

netiktu sabojāts pārmērīgi stipras 

slīpēšanas dēļ.

Novēršana: Lente jāiestrādā pareizi, 

lietojot tikai tik daudz tepes, lai to 

pārklātu, un jāpiepilda konusveida 

iedobums vai pati lente jāuzstāda pie 

sadursavienojumiem. Tepe jāizlīdzina 

pietiekamā platumā, lai to noslēptu.

Šuves – pārmērīgs rukums
Cēlonis: Laika apstākļi — palēnināta 

žūšana un augsts mitruma līmenis; 

nepietiekams žūšanas laiks starp tepes 

kārtām; maisījumam ir pievienots pārāk 

liels ūdens daudzums; dziļi pildījumi. 

Labošana: Jāuzklāj izlīdzinošā kārta, 

izmantojot SHEETROCK® gatavo 

špaktelēšanas tepi (Topping Ready Mix, 

Fill & Finish Ready Mix vai All Purpose 

Ready Mix).

Novēršana: Katrai tepes kārtai 

jāļauj kārtīgi nožūt, pirms tiek uzklāta 

nākamā kārta, vai jāizmanto zema 

rukuma tepe, piemēram, Fill & Finish 

Ready Mix.

Šuves – ieliektas šuves
Cēlonis: Uzklājot otru tepes kārtu uz 

pilnīgi nenožuvušas iepriekšējās tepes 

kārtas, pirmā kārta žūs lēnāk, tāpēc 

rukums parādīsies vēlāk nekā parasti. 

Šo lēno rukumu dēvē par aizkavētu 

rukumu. Tāpat šī defekta iemesls var 

būt nepietiekams tepes daudzums, 

kas uzklāts virs lentes, lai piepildītu 

konusu, pārāk atšķaidīta tepe vai tepes 

pārmērīga nogludināšana. Rukums 

parasti palielinās tikmēr, kamēr beidzas 

žūšanas process.

Labošana: Uz lentes jāuzklāj ātri 

sacietējoša tepe (Easy Sand) vai no 

jauna jāuzklāj universāla špaktelēšanas 

tepes segkārta, piemēram All Purpose 

Ready Mix. Tā kā šī ir biezākās kārtas 

uzklāšana, lielākais rukums būs šajā 

kārtā, atvieglojot pareizu konusa 

piepildīšanu.

Novēršana: Katrai tepes kārtai 

jāļauj kārtīgi nožūt, pirms tiek uzklāta 

nākamā kārta, vai jāizmanto zema 

rukuma tepe.

Apdares problēmas

Apdare – spīduma atšķirības, 
lietojot spīdīgās krāsas
Cēlonis: Paneļu papīra un tepes 

atšķirīgās iesūkšanas spējas var 

padarīt gaišāku krāsas toni vai mainīt 

spīdumu vai spožumu vietās, kurās 

iesūkšana ir lielāka. Visbiežāk tā notiek, 

ja lieto parastās eļļas krāsas, taču 

to var izraisīt arī virsmas papīra un 

apstrādātās tepes tekstūras atšķirības 

vai pārāk šķidra krāsa. Problēmu 

akcentē intensīvs sānu apgaismojums 

ar nelielu krišanas leņķi uz griestiem 

vai sienas virsmu. Šāda problēma 

var parādīties arī virs sastiprināšanas 

detaļām griestos, kas ir pakļauti 

intensīvam mākslīgajam vai dabiskajam 

sānu apgaismojumam. Virsmas 

iesūkšanas spējas atšķirības var 

radīt lielāki daudzumi teksturēšanas 

materiāla, kas ir uzklāti virs zonām ar 

augstu iesūkšanas spēju, un rezultātā 

rodas krāsas atšķirības, ja skatās uz 

virsmu no kāda leņķa. 

Labošana: Virsmas apdare jāveic no jauna.

Novēršana: Pirms krāsošanas ar 

spīdīgu krāsu uz visas sienas virsmas 

jāuzklāj plāna kārta SHEETROCK® 

gatavās špaktelēšanas tepe (Topping 

Ready Mix, Fill & Finish Ready Mix 

vai All Purpose Ready Mix). Jāļauj 

nožūt. Jāraugās, lai tepes slīpēšanas 

laikā papīra virsma nekļūtu raupja. 

Jāizmanto spilgts darba apgaismojums 

paralēli virsmai, lai nodrošinātu 

līdzenu, pieņemamu tepes apdari 

pirms gruntēšanas, teksturēšanas un/

vai krāsošanas. Jāuzklāj SHEETROCK® 

First Coat gruntskārta, un virsma 

atkārtoti jānokrāso. Atkārtoti var krāsot 

tikai tad, kad visas virsmas ir pilnīgi 

sausas.

Apdare – šuves satumšana
Cēlonis: Šāda situācija visbiežāk 

rodas ar tonētu, nevis baltu krāsu. Tā 

ir krietni nopietnāka, ja krāsa ir uzklāta 

mitrā laikā, kad šuves nav pilnīgi 

nožuvušas.

Labošana: Jāuzklāj SHEETROCK® 

First Coat gruntskārta, un virsma 

atkārtoti jānokrāso. (Atkārtoti var krāsot 

tikai tad, kad visas virsmas ir pilnīgi 

sausas.)

Novēršana: Jāpārliecinās, ka pirms 

krāsošanas šuves ir pilnīgi sausas. (Sk. 

“Žūšanas laiks” 4. lappusē.)

Bieži sastopamas problēmas, to risinājumi
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Svarīga vispārējā informācija
Kas būtu jāzina par SHEETROCK®

Kvalitāte
SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas 

tepes ir vislabāk piemērotas Q1 – Q4 

ģipškartona virsmas kvalitātes iegūšanai 

saskaņā ar 2003. gada aprīlī reģistrēto 

ģipša un ģipša celtniecības plātņu 

ražošanas federālās apvienības ģipša 

plātņu ražošanas grupas instrukciju Nr. 2.

CE sertifikācija un atbilstība LV 
standartiem
SHEETROCK® gatavās šuvju 

piepildīšanas tepes ir CE sertificētas un 

atbilst LVS EN13963 standartiem. 

Pārbaudītas un apstiprinātas 
būvbioloģiskā ziņā
SHEETROCK® lietošanai gatavās 

špaktelēšanas tepes ir pārbaudītas un 

apstiprinātas Rozenheimas būvbioloģijas 

institūtā. 

Garantija
USG garantē, ka zīmola SHEETROCK® 

lietošanai gatavie špaktelēšanas 

materiāli (gatavās špaktelēšanas tepes) 

var izmantot ar visām ģipša plātnēm, kas 

ir izgatavotas saskaņā ar ģipškartona 

ražošanas standartu EN520. 

Profesionāls ieteikums
Lietojot AK malas profilus, šuvju špaktelēšanā papildus var ietaupīt 30% materiāla.

Patēriņa dati* 

Lietošana All Purpose Ready Mix
Fill & Finish Light Ready Mix® 
Ready Mixady Mix 

ProSpray

Šuvju piepildīšana 210 g / m2

Apdare 125 g / m2 90 g / m2

Vienlaidu pārklājums 1,6 kg / m2 / mm 1,1 kg / m2 / mm 1,1 kg / m2 / mm

* Pildot šuves un veidojot apdari, materiāla patēriņš ir atkarīgs no lietoto plātņu malas formas, plātņu attāluma un pārklājuma platuma. 

 Norādītie patēriņa daudzumi ir iegūti praktiskos izmēģinājumos, lietojot HRAK malas profilu un tīri uzstādītas ģipškartona plātnes.

AK mala

SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas 

tepes var lietot kopā ar parastajām 

pulvera maisījuma špaktelēšanas tepēm, 

kas ir izgatavotas saskaņā ar standartu 

DIN 1168 (izdevums 01 / 1986). 

Ugunsdrošība
SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas 

tepes atbilst būvmateriālu klasei A2 

saskaņā ar DIN 4102 1. daļu (izdevums 

05/1998). 

Ir izsniegta vispārējās būvuzraudzības 

pārbaudes apliecība P-3187/ 4924-

MPA BS. 

Drošība
SHEETROCK® gatavās špaktelēšanas 

tepes ir videi nekaitīgas. Atkritumi 

likvidējami atbilstīgi spēkā esošiem 

norādījumiem. Iepakojuma materiālu var 

likvidēt ar INTERSEROH SE starpniecību 

(Nr. 27123). Ir pieejama EK drošības datu 

lapa, ko var saņemt pēc pieprasījuma. 

QR kodus ļoti ērti var izmantot, lai informāciju no apkārtējās vides vienkāršā veidā “ienestu” mobilajās ierīcēs.

QR kodu var nolasīt ar viedtālruņiem, kuriem ir speciāla aplikāciju sistēma.


