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SolvSeal PafukiSuper - šķidrums špakteles pagatavošanai 
 
Apraksts: SolvSeal PafukiSuper ir bezkrāsaina, šķīdinātājus saturoša masa uz ātri žūstošas nitro – celulozes bāzes. Paredzēta špakteles 
pagatavošanai, jaucot ar koka slīpējuma putekļiem. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu un robu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parketa, 
dēļu grīdas un mēbeles. Giskods: G2. 
 
Lietošana: Bezkrāsaino masu sajauc ar 10-20% pēdējā slīpējuma koka putekļiem (vismaz 100 grauda) un kārtīgi izmaisa līdz izveidojas viendabīgi 
bieza špaktele.  Špakteles pagatavošanai izmantot tikai viena grauda slīpējuma putekļus. Veicot virsmas pilnu špaktelējumu, var aizpildīt plaisas un 
spraugas ne lielākas par 2mm. Ja špaktelei būs nepietiekams daudzums koka putekļu, tā žūstot, spraugās, nosēdīsies. Gadījumā, ja špaktelei būs 
pievienots pārāk liels koka putekļu daudzums, pēc špakteles izžūšanas, veicot pēdējo virsmas slīpēšanu, tā var izdrupt no spraugām dēļ sliktās 
salipšanas starp špakteli un koku. 
Vienmēr izmantojiet slīpējuma putekļus no koka, kurš tiks špaktelēts. Lai izveidotu piemērotu špakteli, bezkrāsainajai masai nedrīkst pievienot rupjus 
koka slīpējuma putekļus. Šī iemesla dēļ, nav piemēroti koka putekļi no lentes slīpmašīnas. Vispiemērotākie būs koka putekļi no rotējošām slīpmašīnām 
(piem., viendiska vai trīsdisku slīpmašīnas).  
Pirms špaktelēšanas ar SolvSeal PafukiSuper, spraugās lielākās par 2 mm vajadzētu ielīmēt koka līstītes vai to aizpildīšanai izmantot lielām spraugām 
piemērotu špakteli, piemēram, AquaSeal PAK-Stop, Pafudima vai Pafudima Top-Elastic. Špakteles pagatavošanai izmantotajiem koka putekļiem  un 
špaktelēšanai paredzētai virsmai jābūt tīrai, sausai, bez vaska paliekām. Pagatavotā špaktele būtu ātri un bez pārpalikuma jāizšpaktelē, jo atlikums 
samērā ātri apkalst un sacietē. 
Pēc špakteles pilnīgas izžūšanas virsmai ir jāveic pēdējais slīpējums. Slīpējums ir jāveic rūpīgi, lai uz virsmas nepaliktu špakteles pārpalikumi. Virsma, 
pēc špakteles pilnīgas izžūšanas, var tikt apstrādāta ar jebkuru no mūsu produktiem. Instrumenti ir tīrāmi ar šķīdinātāju L+V.  
 
Žūšana: Normālā klimatā, 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma, virsmu var slīpēt apmēram pēc 15-30 minūtēm. Ja virsmai ir lielas spraugas, žūšanas 
laiks var palielināties. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemas temperatūras vai augsta mitruma, žūšanas laiks var palielināties. Nošpaktelēto virsmu 
nedrīkst slīpēt ar pulējamo mašīnu, pirms tā ir pilnībā nožuvusi, jo pastāv pašaizdegšanās risks! 
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: 1 špakteles kārta, apmēram, 50 ml uz 1 m², respektīvi, 20 m² ar 1 litru. Atkarībā no spraugu 
lieluma, patēriņš var palielināties. 
 
Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas. 
 
Uzmanību! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba 
aizsardzības noteikumus. Špakteli glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
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