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ACRY-FILL  7.38A 

(apmetuma špaktele) 
 

 

PRODUKTA APRAKSTS 

 

Produkts Gatava balta masa pastas veidā, uz akrila sveķu ūdens dispersijas bāzes. 

Īpašības Izveido līdzenas un gludas virsmas. Laba adhēzija ar betonu, apmetumu, celtniecības keramiku, koksni un citām minerālu 
virsmām. Viegli uzklājama, slīpējama (neuzkrājas smilšpapīrā), krāsojama, noturīga pret sārmiem. Īss žūšanas laiks. 

Saglabā noturīgu konsistenci (var lietot vairākas reizes), ekoloģiska (bez šķīdinātājiem), gatavs līdzeklis (nav jāatšķaida) 

Krāsa Balta  
Iepakojums 1,5 kg, 8 kg – plastmasas spainis. Citi iepakojumi pēc pasūtījuma. 
Uzglabāšanas laiks Sākotnējā iepakojumā 12 mēneši temperatūrā no  +5°С  līdz  +25°С. Sargāt no sasalšanas. 

Pielietojums Nelielu iesēdumu izlīdzināšana, kā arī sienu, betona griestu, reģipša plākšņu, cementa – kaļķa apmetumu, koksnes plātņu 
izlīdzināšana slānī līdz 2 mm iekštelpās.  Apdares špaktelēšana un reģipša plākšņu šuvju aizpildīšana. 

izlīdzināšana 

 
TEHNISKIE RAKSTUROJUMI 
 

Bāze Akrila  sveķu dispersija. 

Lipīgums (krūzīte zem 5 

kg slodzes,  ø 6mm, 

20°C  

30-40 sek. 

Blīvums 1,75 ± 0,05  g/cm3 

Pilnas sacietēšanas laiks maks. 4 stundas  (+20°C temperatūrā un pie relatīvā gaisa mitruma 55± 5 % 

Atsevišķa slāņa biezums 1 mm 

Ieteicamais slāņu skaits 1-2 

Apkārtējās vides 

temperatūra 

no +5°C  

Virsmas temperatūra no +5°C  

Patēriņš 1 mm biezam slānim – 1,5 kg/m3 (atkarīgs no virsmas porainības) 

Krāsošanas iespēja Pieļaujama krāsošana 

Remonts Ar to pašu materiālu 

 

IETEICAMĀS VIRSMAS 

 

Virsmu veidi Betons, ģipsis, cementa – kaļķu un ģipša apmetums, cementa java un citas minerālu virsmas, reģipša plāksnes, celtniecība 
keramika, akmens, koksne. 

 

 

PIELIETOŠANAS VEIDS 

 

Rekomendācijas Virsma ir jāattauko, jānotīra putekļi, jānoņem iepriekšējo krāsojumu un hidroizolāciju paliekas. Ļoti netīrām virsmām lietot 

drāšu birsti. Kustīgas vai mitrumu uzsūcošas virmas jāgruntē ar piesūcināšanas līdzekli Zwaluw Acry-Prime. Masa ir 
jāsamaisa un jāuzklāj ar špakteļlāpstiņas vai metāliskas rīves palīdzību temperatūrā, kas augstāka par +5°C . Slāņa biezums 1 

mm. Ieteicamais slāņu skaits ir 1 vai 2. Otru slāni uzklāt pēc pirmā slāņa izžūšanas. Pēc sacietēšanas (4 h) virsmu slīpēt ar 

smilšpapīru, notīrīt putekļus un nokrāsot. Pēc darba beigām iepakojums jāaizver (masu var izmantot vairākas reizes). 

Instrumenti Špakteļlāpstiņa, metāliska rīve, smilšpapīrs. 

Tīrīšanas līdzekļi Pēc darba beigām instrumentus mazgāt ar ūdeni, rokas – ar ūdeni un ziepēm vai līdzekli Zwaluw Handfris. 

Piesardzības 

pasākumi 

Uzmanību: Sargāt no bērniem! 
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Atbildība: Augstāk norādītā informācija ir firmas Den Braven izmēģinājumu rezultāts, kas ir pamats tās patiesumam un pareizībai. Ražotājs nevar paredzēt visus savu 
produktu pielietošanas veidus, un, par cik produktu pielietošanas paņēmienus nav iespējams pilnībā kontrolēt, patērētājs uzņemas pilnu atbildību par atbilstoša produkta 
izvēli un pielietošanu. Ražotājs neuzņemas atbildību par sliktu virsmas stāvokli un bojājumiem, kas radušies atmosfēras apstākļu, iepriekšējas sagatavošanas vai 
konstruktīvu nepilnību dēļ. 


