
weber LR Spray
Gatava izsmidzināma nobeiguma špaktele sausām telpām

weber LR Spray ir gatava mehāniski iestrādāma nobeiguma špaktele iekšdarbiem visa veida
virsmām sausās telpās, sienām un gries�em. Augstākas kvalitātes dolomīta marmora
pildviela nodrošina maksimālu baltumu un lielisku uzklāšanās spēju.
Saistviela: lateksa polimērs. Krāsa: balta.

Gatava lietošanai

Lieliski slīpējama

1 - 3 mm

1 l

<

15 L (21 kg)

+5

   Apstrādājamai pamatnei ir jābūt stabilai, izlīdzinātai un a�rītai no vielām, kas vājina saķeri:
gružiem, putekļiem un eļļām. Logi un citas virsmas, kas ne�ek pārklātas, rūpīgi jāaizsargā.
Temperatūrai iestrādes laikā jābūt virs +5°.

   Ļo� sausas un porainas virsmas jāsamitrina. Ja virsma �ek izlīdzināta daļēji, materiālu uzklāj
ar rokām, izmantojot špakteli. Pilnai virsmas izlīdzināšanai materiālu var uzklāt gan mehāniski,
gan ar rokām, izmantojot lielā izmēra špakteļlaps�ņu. Mehāniskās iestrādes gadījumā, špaktele
�ek izsmidzināta uz lielās virsmās tā, lai to būtu iespējams izlīdzināt 10-20 min. laikā. Pārpalikušo
materiālu savāc maisīšanas piltuvē un izmanto vēlāk.
Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē. Slīpēšanai jāizmanto smilšpapīrs P150-180.
Pirms nākošas apstrādes virsma jāatbrīvo no putekļiem. 
  

Produkta patēriņš: 1 l/m˛/mm. Patēriņš struktūru
veidošanai 0,3 l/m˛. Grauda lielums ≤ 0,3 mm. Produkts
ir piemērots plānkārta līdzināšanai, darba vides un
virsmas temperatūrai jābūt ≥ +5°C. Pēc produkta
izžūšanas to var slīpēt ar P150-180 smilšpapīru. Pirms
nākošas apstrādes virsma jāatbrīvo no putekļiem.
Instrumenti jāmazgā ūdenī. Liels atkritumu daudzums
jāutilizē kā parastie atkritumi pilsētas atkritumu
utilizācijas punktos. Plastmasas iepakojuma sastāvs
ir derīgs atkārtotai pārstādei, to var nodot atkritumu
pārstrādes punktos. Uzglabāšanas nosacījumi:
produkts jāpasargā no tiešas saules iedarbības un no
sasalšanas. Produkta derīguma termiņš ir ierobežots,
derīguma termiņu skatīties uz iepakojuma.
Neatvērtā iepakojumā produktu var glabāt 12 mēnešus.
Kontaktā ar ādu var izraisīt alerģiju.

Piemērots
iekšdarbiem

Iestrādājama ar rokām vai mehāniski

Ierobežojumi

   Špakteles iestrādes laikā pamatnei, maisījumam un apkārtējās vides temperatūrai jābūt virs + 5 ° C.
weber LR Spray nav piemērota grīdas izlīdzināšanai. Produkts nav piemērots mitrām telpām –
vannas istabām, dušas telpām un saunām, mitrās telpās rekomendējām izmantot nobeiguma
špakteli weber VH. weber LR Spray nav piemērota ģipškartona šuvju aizpildīšanai, tam �ek
izmantota špaktele weber JS

    Žūšanas laiks
1-2 dienas atkārībā no kārtas biezuma, 

temperatūras un ven�lācijas

    12 mēneši

Piemērots ģipškartona, kokskaidu plātņu, cementa un ģipša apmetuma pamatnēm

Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot putekļu masku un aizsargbrilles. 

Instrumen� jāmazgā ūdenī. Kontaktā ar ādu var izraisīt alerģiju.  

   Pēc 1-2 dienas kad špaktele ir pilnība nožuvusi, virsmu var krāsot vai aplīmēt ar tapetēm. Pirms
tam rekomendējam nogruntēt ar weber SAD-54 grun�. Nošpaktelētu ar weber LR Spray virsmu var
arī  atstāt bez nobeiguma apdares, piemēram uz gries�em. Pateico�es marmora pildvielai
nošpaktelēta virsma paliek balta.

Drošība

   Instrumen� jāmazgā ar ūdeni uzreiz pēc darba. Pie slīpēšanas putekļi kairina acis, elpošanas
sistēmu un ādu. Izmantojiet aizsargbrilles, respiratorus, cimdus vai aizsargkrēmu. Izvairie�es no
putekļu ieelpošanas. Ādas kairinājuma gadījumā nekavējo�es nomazgāt adu ar ziepjūdeni. Ja
materiāls nokļūst acīs, nekavējo�es tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un vajadzības gadījumā
konsultējie�es ar ārstu. 

   Produkts jāpasargā no �ešas saules iedarbības un no sasalšanas. Neatvērtā iepakojumā produktu
var glabāt 12 mēnešus. Plastmasas iepakojuma sastāvs ir derīgs atkārtotai pārstādei, to var nodot
atkritumu pārstrādes punktos. 

Uzglabāšanas nosacījumi
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