
Produkti ražoti Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/ 
 

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

Špakteles parketam, dēļu grīdai un koka virsmām 
 

 
AquaSeal  Pafuki – špaktele, jaucama ar koka putekļiem 
Ekoloģiska, ūdens bāzes želeja, špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu, salaiduma vietu un robu 
aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Želeja, viendabīgā masā, tiek sajaukta ar apmēram 
10-20% koka slīpējuma putekļiem 100 vai 120 grauda, bet tikai viena grauda. Jo smalkāki koka slīpējuma puteļi, jo vieglāka 
špaktelēšana. Vienmēr izmantojiet slīpējuma putekļus no koka, kurš tiks špaktelēts. Piemērota spraugām līdz 2 mm. Špaktelēšana ir 
jāveic ar nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšpapīru. Pēc špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 120 
smilšpapīru. Špaktele ir uz koka slīpējuma putekļu bāzes, tāpēc, pie turpmākas apstrādes, špaktele ietonējas atbilstoši apstrādes 
produkta tonim. Patēriņš: apmēram, 50 ml uz 1 m² vai 20 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram, 30-60 min.  
Iepakojums: 1 l – EUR 19,08; 5 l – EUR 73,45 
 
 
SolvSeal  Pafuki Super – ātri žūstoša špaktele, jaucama ar koka putekļiem 
Šķīdinātāju bāzes želeja špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu, salaiduma vietu un robu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: 
parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Želeja, viendabīgā masā, tiek sajaukta ar apmēram 10-20% koka slīpējuma putekļiem 100 
vai 120 grauda, bet tikai viena grauda. Jo smalkāki koka slīpējuma puteļi, jo vieglāka špaktelēšana. Vienmēr izmantojiet slīpējuma 
putekļus no koka, kurš tiks špaktelēts. Piemērota spraugām līdz 2 mm. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņu pēc 
slīpēšanas ar 80 smilšpapīru. Pēc špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 120 smilšpapīru. Špaktele ir uz koka slīpējuma putekļu bāzes, 
tāpēc, pie turpmākas apstrādes, špaktele ietonējas atbilstoši apstrādes produkta tonim. Patēriņš: apmēram 50 ml uz 1 m² vai 20 m² ar 1 
litru. Žūšanas laiks: apmēram, 15-30 min.  
Iepakojums: 1 l – EUR 23,81; 5 l – EUR 92,14 
 
 
AquaSeal Pafuki Pulver – tonēts pulveris, jaucams ar ūdeni 
Ekoloģisks, dispersijas bāzes, tonēts pulveris špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota spraugu, plaisu, salaiduma vietu un robu aizpildīšanai visu veidu 
koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Pulveris, viendabīgā masā, tiek sajaukts apmēram ar 70% ūdens. Piemērota 
spraugām līdz 2 mm. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšpapīru. Pēc 
špaktelēšanas ir jāveic slīpējums ar 120 smilšpapīru. Pie turpmākas apstrādes, špaktele ietonējas atbilstoši apstrādes produkta tonim. 
Toņi: ozols, gaišie koki (egle, priede, osis), dižskabārdis, Azobe / tīkkoks, Wenge / kūpināts ozols. Pulveri izmanto kā otro komponentu 
elastīgai, 2-komponentu špaktelei AquaSeal Pak-Stop. Patēriņš: apmēram 40-60 g uz 1 m² vai 17-25 m² ar 1 l. Žūšanas laiks: 
apmēram, 45-60 min. 
Iepakojums: 0,6 kg – EUR 17,63; 5 kg – EUR 76,05 
 
 
AquaSeal Pak Stop – špaktele ļoti lielām spraugām 
Ekoloģiska, ļoti elastīga, 2-komponentu, dispersijas bāzes, bezkrāsaina želeja, špakteles masas pagatavošanai. Špaktele tiek izmantota 
spraugu un salaiduma vietu aizpildīšanai visu veidu koku virsmās: parkets, dēļu grīdas, koka virsmas, trepes u.c. Ļoti augstās elastības 
dēļ, špaktele ir īpaši piemērota vecām dēļu grīdām un koka virsmām ar ļoti lielām spraugām (no 5 mm). Špaktele izžūstot pārvēršas ļoti 
elastīgā gumijā. Želeja, viendabīgā masā, tiek sajaukta ar 30% tonētā pulvera AquaSeal Pafuki Pulver. Uz 4,5 kg želejas ir nepieciešams 
1,2 kg pulvera. Špaktelēšana ir jāveic ar nerūsējoša tērauda špakteļlāpstiņu pēc slīpēšanas ar 60 vai 80 smilšpapīru. Pēc špaktelēšanas 
ir jāveic slīpējums ar 80 smilšpapīru. Pie turpmākās apstrādes špaktele neietonējas. Toņi: ozols, gaišie koki (egle, priede, osis), 
dižskabārdis, Azobe / tīkkoks, Wenge / kūpināts ozols. Patēriņš: apmēram 100 g uz 1 m² vai 10 m² ar 1 l. Žūšanas laiks: apmēram 14 -
16 stundas. 
Iepakojums: 4,5 kg + 1,2 kg – EUR 258,06 
 
                                                       
Pafudima FlexFill – elastīga tonētā  špaktele 
Silikonu un šķdinātājus nesaturoša, elastīga, ātri žūstoša, slīpējama, 1-komponenta špaktele uz akrilāta-polimērbāzes. Paredzēta apstrādātu un vēl neapstrādātu 
virsmu spraugu aizpildīšanai. Pārlakojama ar dažādas bāzes lakām. Produktu var izmantot arī kā līmi. Ļoti lielās spraugās pirms špaktelēšanas ir jāievieto putu aukla 
Pafudima  Rundschnur (6mm, 8mm). Patēriņš: aprēķina pēc formula: spraugu garums x platums x dziļums, skat. tehnisko datu lapu. Žūšanas laiks: apm., pēc 4-6h ir 
pārlakojama, pēc apm. 18-24h slīpējama, pēc apm. 2-3 dienām noslogojama. 
Iepakojums: 310 ml – EUR 12,10 /Pamatcena 14,45/ 
 
 
Pafudima Rundschnur – putu aukla lielu šuvju aizpildīšanai 
Polietelena putu aukla 6 mm un 8 mm diametrā, kura paredzēta platu spraugu aizpildīšanai (no 5 mm) parketa un koka grīdās. Spraugas apakšējo daļu aizpildot ar putu 
auklu, tiek uzlabota salaiduma vietu izturība un samazināts špakteles Pafudima patēriņš. Putu auklai ir raksturīga liela elastība, tā ir viegli pielietojama un nodrošina 
nepieciešamo pretestību. Pateicoties putu auklas īpašai struktūrai, tā ir pilnīgi ūdensnecaurlaidīga, cieši noslēgta un tai ir liela mehāniskā noturība. Putu aukla, ar rokām 
vai neasu instrumentu, ir jāievieto spraugās tā, lai netiktu bojāts materiāls. Izvēlētās putu auklas diametram vajadzētu nedaudz pārsniegt spraugas platumu (apm. 10-
25%), lai garantētu labu putu auklas stabilitāti. 
Iepakojums 30 tek.m: 6 mm – EUR 41,14; 8 mm – EUR 41,14 
 
 
 
Lūdzu papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas.Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 

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