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Produkta īpašības Lietošanai gatava galdnieka tepe iekšdarbiem. Smalkgraudaina, labi sasaistās ar
koksni un pēc slīpēšanas atstāj ļoti gludu nošpaktelētu virsmu. Produktu viegli
uzklāt uz virsmas, tas ir labi apstrādājams un ātri žūst.

Pielietojums Produkts ir paredzēts koka mēbeļu, durvju, palodžu, līstu u.c. koka detaļu špak-
telēšanai, veicot iekšdarbus. Tepe ir piemērota nelielu virsmas nelīdzenumu
špaktelēšanai, caurumu un spraugu piepildīšanai, kā arī koka virsmas vienlaidu
špaktelēšanai.

Pamatvirsma Produkts ir piemērots jaunas un iepriekš krāsotas koka virsmas špaktelēšanai,
veicot iekšdarbus sausās telpās.

Virsmas sagatavošana Pamatvirsmai jābūt attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Jāraugās, lai
koksne būtu sausa, mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%. Virsmas tīrīšanai
izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī lī-
dzeklis «Bio-Cleaner». Vecā atdalījusies krāsa jānoņem līdz stingrai pamatnei, 
iepriekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, lai 
nodrošinātu labāku pielipšanu. Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar 
lakbenzīnā piesūcinātu lupatu) un pēc tam jāpārklāj ar speciālu zaru vietām 
paredzētu laku. Koka detaļu asās malas jānoslīpē ar smilšpapīru līdz vairāk 
noapaļotai formai. Iepriekš nekrā-sota koka virsma pirms špaktelēšanas 
jānogruntē ar krāsu «Master Base» vai «Bindo Base».

Špaktelēšana Uz virsmas jāuzklāj viena vai vairākas līdz 2 mm biezas kārtas tepes «Snickeri».
Pirms nākamās špaktelēšanas tepes kārtas uzklāšanas jāpārliecinās, ka iepriek-
šējā kārta ir nožuvusi.

 Svaiga tepe jāizlīdzina uz virsmas maksimāli gludi, lai samazinātu sekojošās slī-
pēšanas pakāpi. Špaktelētās virsmas slīpēšanai izmantojams smalkgraudains
(150.-180. numura) smilšpapīrs. Pēc slīpēšanas no virsmas rūpīgi jānoņem slīpē-
šanas putekļi.

 Tepe «Snickeri» ir gatava lietošanai. Pēc ilgstošas stāvēšanas var būt nepiecieša-
ma viegla tepes samaisīšana. Tepei nedrīkst piejaukt citu tipu tepes vai sausos
maisījumus.

Beigu apdare Špaktelētās virsmas krāsošanai var lietot gan akrila, gan alkīda krāsu.

Špaktelēšanas tepes

Galdnieka tepe
 - Lietošanai gatava smalkgraudaina 
špaktelēšanas tepe

 - Ērti uzklāt uz virsmas un viegli slīpēt
 - Balta

BALTA



www.sadolin.lv

Tehniskie dati

Pielietojums sausas telpas, iekšdarbi

Saistviela kopolimēra latekss

Graudiņa lielums < 0,1 mm

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

Atšķaidītājs ūdens

Krāsa balta

Darbarīks špakteļlāpstiņa 

Darbarīku tīrīšana ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas

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

Iepakojums 0,5 l/2,5 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», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, 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.


