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Caparol AkkordLeichtspachtel
Špaktele iekšdarbiem.

Produkta apraksts

Izsmidzināšanai un rokas iestrādei paredzēta pastveidīga špakteles masa ar ļoti mazu pašmasu un
klājama biezā slānī, ko var izvilkt līdz pat nullei. Paredzēta virsmu iegūšanai ar kvalitātes pakāpi Q3 vai
Q4 atbilstoši BVG instrukcijai Nr. 2 un BFS instrukcijai Nr. 12 un dekoratīvo apmetumu vai stikla
šķiedras tapešu pārklāšanai ar plānas kārtas apmetuma metodi vai savienojumā ar piemērotu stikla
šķiedras audumu, tādu kā Capadecor AkkordVlies-SP. Racionāls un ekonomisks klājums ir tieši
savienojumā ar jaudīgām izsmidzināšanas ierīcēm uz sienu un griestu virsmām no, piem., apmetuma,
betona, gāzbetona, kā arī ģipša celtniecības plāksnēm un ģipškartona plāksnēm utt.

Pielietojums

■ Laba saķere
■ Viegli un ļoti plastiski izvelkama un nogludināma
■ Biezos slāņos izžūst bez plaisām
■ Sausa ļoti labi slīpējama vai slapja filcējama
■ Difūza – „elpojoša”
■ Atšķaidāma ar ūdeni, saudzē vidi un bez aromāta
■ Grūti uzliesmojoša (klase B1) saskaņā ar DIN 4102

Īpašības

Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945.Materiāla bāze

20 kg PE-maiss
18 kg plastmasas spainis

Iepakojums

Dabiski balts. Tonējams ar maksimāli 5% CaparolColor pilntoņa un tonēšanas krāsām (bij. Alpinacolor)
vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Pasūtot 2000 kg un vairāk viena krāsas toņa, var
ietonēt pasteļtoņos rūpnīcā.

Krāsu toņi

Matēta.Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, bet sargāt no sala.Uzglabāšana

Mitrām telpām:
Histolith Renovierspachtel
Histolith Feinputz
Capatect-Feinspachtel 195
Capatect ArmaReno 700

Papildinošie produkti

Iestrāde

Pamatnēm jābūt sausām un brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām. Ievērojiet VOB, C daļas, DIN
18 363, 3. atkāpi.

Piemērotas pamatnes

Atkarībā no konkrētās pamatnes un tās noslogotības pakāpes pirms špakteles uzklāšanas jāuzklāj
atbilstošs gruntējums (skatīt TI Nr. 650 „Pamatnes un to sagatavošana). Spīdīgus vecos pārklājumus
ar labu nestspēju pirms tam uzraupināt.

Pamatnes sagatavošana
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Manuāli vai ar izsmidzināšanas ierīci.

Pilnīga visas virsmas špaktelēšana ar rokām: Pirms iestrādes Caparol AkkordLeichtspachtel
pamatīgi apmaisiet un uzklājiet ar augstvērtīga metāla izlīdzināšanas lāpstiņu. Pēc nožūšanas
samitriniet un filcējiet vai sausu noslīpējiet. Gadījumā, ja tiek izmantots krāsotājaudums uz stikla
šķiedru bāzes (svars apm. 40 g/m²), Caparol AkkordLeichtspachtel  uzklājiet piesātinātā un pietiekošā
daudzumā 2 līdz 3 joslas, izķemmējiet ar augstvērtīga metāla robaino špakteli (4 x 6 x 4 mm vai 6 x 6 x
6 mm), ievietojiet audumu un vienmērīgi piespiediet, izmantojot augstvērtīga metāla izlīdzināšanas
lāpstiņu, turklāt nepiespiediet sānu zonā līdz nākošajai joslai apmēram 5 cm attālumā.  Nākošo joslu
klājiet pāri apm. 5cm platumā un piespiediet līdz pat šuves zonai. Šuves zonā ar speciālu nazi veiciet
dubultu iegriezumu un piespiediet līdz pat šuves zonai. Nomazgājiet izlīdušo špakteles materiālu ar
mitru drānu. Pirms nākošās apstrādes viegli pieslīpējiet nedaudz pacēlušās šuves zonas. Caparol
AkkordLeichtspachtel ir piemērota tieši ģipškartona plāksnēm nelielu laukumu piešpaktelēšanai, jo šo
materiālu var izstiept „līdz pat nullei”. Armēšanai nofāzētu (slīpi iegrieztu malu)/ noslīpētu ģipškartona
plākšņu salaiduma vietu gadījumā (GBK saskaņā ar DIN 18 180) var izmantot Caparol
AkkordLeichtspachtel savienojumā ar papīra vai stikla šķiedras armēšanas lentām. Turklāt jāievēro, ka
plākšņu salaiduma vietu špaktelēšanu var veikt tikai tad, ja temperatūras vai mitruma ietekmē vairs
nenotiek nekādas garumu izmaiņas. Turklāt telpā nedrīkst būt aukstāks par +10ºC (skatīt DIN 18 181,
5. atkāpi). Caparol AkkordLeichtspachtel H iepildiet šuvē, ievietojiet armējošo lentu, piespiediet un
pārklājiet ar Caparol AkkordLeichtspachtel H. Pēc tam, kad špaktele izžuvusi, vēlreiz uzklājiet Caparol
AkkordLeichtspachtel. Salaiduma vietas, kas ir platākas par 3 mm, būtu jāaizpilda pirms tam.

Uzklāšanas metode

Uzklāšana, izmantojot izsmidzināšanas metodi: Visas virsmas biezs pārklājums, izmantojot
izsmidzināšanas metodi ar neatšķaidītu Caparol AkkordLeichtspachtel, un nekavējoties jāveic
izlīdzināšana pa visu virsmu, izmantojot piemērotu metāla līdzinātāju. Pēc nožūšanas samitrināt un
filcēt vai sausu slīpēt.

Piemērotas izsmidzināšanas ierīces: Caparol AkkordLeichtspachtel ir iestrādājama ar apmetuma
ierīcēm un ar jaudīgām Airless ierīcēm. Izmantojot Airless ierīces, jānoņem visi filtri. Piemērotākie ir
sprauslu uzgaļi ar diametru no 0,035 līdz 0,052” (atkarīgs no izvēlētās izsmidzināšanas ierīces).
Attiecībā uz Airless pulverizatoru špakteles masām būtu jāizmanto konkrētā ražotāja ieteiktie
izsmidzināšanas pulverizatori. Šiem pulverizatoriem ir augstākas pakāpes caurlaidība, un tie būtiski
atvieglo špakteles masas uzklāšanu. Uzklāšanai nepieciešami apm. 150-180 bar. Optimālai iestrādei,
izmantojot Airless ierīci, jānodrošina +10ºC materiāla temperatūru.

Ar Caparol AkkordLeichtspachtel izlīdzinātas virsmas pēc to izžūšanas un gruntēšanas var pārstrādāt
ar Caparol-Haftgrund vai CapaSol ar visām piemērotajām Caparol dispersijas un Latex krāsām, Sylitol
Bioinenfarbe vai Capacryl-Acryllacken, ar plastiskām masām vai ar stikla audumu sienu pārklājumiem,
kā arī tekstila tapetēm un papīra tapetēm. Sekojošai apstrādei ar mākslīgo sveķu apmetumiem
nepieciešams gruntējums ar Putzgrund 610.

Pārklājuma uzbūve

Apm.1.2kg/m²/mm.Patēriņš

Zemākā temperatūras robeža iestrādājot un žūstot: +5ºC apkārtējam gaisam un pamatnei.
Materiāla temperatūra iestrādes laikā >+10 ºC.

Iestrādes nosacījumi

Atkarībā no celtnes mitruma, temperatūras un slāņa biezuma 12-48 stundu laikā.Žūšana/ žūšanas laiks

Caparol AkkordLeichtspachtel nav paredzēta mitrām telpām. Izmantojot dabiskās pildvielas,
iespējamas nelielas krāsu toņu atšķirības. Uz blīvām, maz uzsūcošām pamatnēm var rasties mazi
gaisa burbulīši. Tos var noņemt, vēlreiz veicot izlīdzināšanu pēc īsa brīža. Atkārtotas izlīdzināšanas
veikšanas brīdis ir atkarīgs no objekta temperatūras un gaisa mitruma. Gadījumā, ja pēc atkārtotas
izlīdzināšanas atkal uzrodas burbulīši, tas nozīmē, ka atkārtota izlīdzināšana notikusi par ātru. Tādā
gadījumā veiciet izlīdzināšanu vēlreiz. Ja strādājat ar rupjām, strukturētām pamatnēm, gludas, līdzenas
virsmas iegūšanai nepieciešamības gadījumā vēlreiz uzklājiet špakteli.

Norāde

Pārklājot ģipsi saturošas špakteles masas, ilgstoša mitruma ietekmes rezultātā špaktele var uzpūsties,
veidoties burbuļi un atslāņošanās. Tādēļ jārūpējas par ātru nožūšanu, pievadot pietiekoši gaisa un
rūpējoties par attiecīgu temperatūru. Ievērot Ģipša un ģipša plākšņu rūpniecības federālās apvienības
Atgādni Nr. 2 „Ģipša plākšņu špaktelēšana”.

Norādes

Caparol AkkordLeichtspachtel Uzliesmojamības pārbaudes apliecība.Atzinums

Sargāt no bērniem. Ja iekļūst acīs, nekavējoties skalot ar ūdeni. Aizliegts izliet kanalizācijā.
Detalizētāka informācija: skatīt Drošības Datu lapu.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus spaiņus. Šķidrus materiāla atlikumus iespējams
nodot kā ūdens bāzes krāsu atkritumus, sakaltušus krāsas pārpalikumus nodot kā sakaltušas krāsas
vai mājsaimniecības atkritumus. 

Likvidācija

Akrila sveķu dispersija, kalcija karbonāts, silikāti, ūdens, plēvi veidojošās vielas, piejaukumi,
konservēšanas līdzekļi.

Saturā esošo vielu deklarācija

Šīs tehniskās informācijas ietvaros nav iespējams dot rekomendācijas par visām praksē sastopamām
pamatnēm. Gadījumā, ja jāpārstrādā pamatnes, kas šinī Tehniskajā Informācijā nav norādītas,
meklējiet informāciju pie ražotāja pārstāvja. Esam gatavi sniegt Jums detalizētu konsultāciju attiecībā
uz objektu.

Tehniskā konsultācija
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