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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

AquaSeal SpachtelGel – gēlveida špaktele, klājama starp lakas kārtām 
 
Apraksts: AquaSeal SpachtelGel ir želejveida, ātri žūstoša špaktelējamā masa uz ūdenī šķīstoša akrilāta- 
poliuretāna dispersijas bāzes. Tas ir augstākās tehnoloģijas produkts, bez smaržas, nedegošs, viegli klājams un 
piemērots špaktelēšanai starp AquaSeal ūdens bāzes lakas kārtām (lūdzam iepazīties ar atbilstošās lakas 
tehnisko instrukciju). Pateicoties produkta želejveida konsistencei, tam ir lieliska aizpildīšanas kapacitāte. 
Produkts lieliski aizpilda nelīdzenumus uz virsmas, salaiduma vietas un nelielas spraudziņas, kā rezultātā tiek 
iegūts lielisks vizuālais efekts. Salīdzinot ar līdzvērtīgiem produktiem. AquaSeal SpachtelGel ir īsāks žūšanas 
laiks un tas ir ātri pārlakojams.  
 
Sertifiākti, atļaujas: Giskods W2+; AbZ-Nr.: AbZ-atļauts. 
 
Lietošana: Pirms želejveida špakteles uzklāšanas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 grauda smilšpapīru, 
pēc pirmās vai pirms pēdējās lakas kārtas. Kārtīgi notīrīt virsmu no slīpējuma putekļiem.  
 
Produkts ir uzklājams kā starplaku kārtiņa ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu, divās krusteniskās kārtās. Vajadzētu izvairīties no, tā saucamām 
„špakteles pēdām” un no pārslāņošanās. Ar laku pārklāt tikai pēc pietiekamas nožūšanas. Produktu, pārlakojot ar saderīgām AquaSeal ūdens bāzes 
lakām, virsmai nav nepieciešams starpslīpējums. Instrumenti ir tīrāmi ar ūdeni, uzreiz pēc darbu pabeigšanas. 
 
Žūšana: Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: virsma var tik pārklāta ar laku pēc apmēram 30-60 minūtēm. Pie nepietiekamas 
ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biezākas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Pirms nākamā 
produkta uzklāšanas, virsmai ir jābūt pilnīgi sausai.  
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes. Viena produkta kārta, starp lakas kārtām, apmēram 15-20 ml uz 1 m², respektīvi 60 m² ar 1 
litru. 
 
Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā, nepieļaujot sasalšanu.  
 
Iepakojums: 1 l, 5 l.   
 
Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts 

profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas 

meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem 

standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", 

instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas 

par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts 

netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta 

lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. 

Papildus informācijas: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; 
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.    

http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/

	Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs
	AquaSeal SpachtelGel – gēlveida špaktele, klājama starp lakas kārtām



