
weber JS
Ģipškartona plākšņu šuvju aizpildītājs (uz polimēru līmes bāzes)

Polimēru līmes bāzes remonta špaktele un ģipškartona šuvju aizpildītājs.
Produkts paredzēts ģipškartona sienu un griestu šuvju aizpildīšanai un vecu krāsotu
virsmu izlīdzināšanai uz sagatavošanai atkārtotai krāsošanai vai tapešu līmēšanai sausās
telpās. Špaktelei ir lieliska adhēzijā un plas�skums, noturība pret plaisām.

Rūpnieciski pagatavots būvmaisījums - pievienojot ūdeni, gatavs iestrādei
Tvaiku caurlaidīgs

1 - 2 mm

1,8 litri / 5 kg

<

15 kg

+10

   Apstrādājamai pamatnei jābūt stabilai, sausai un a�rītai no vielām, kas vājina saķeri: putekļiem
un eļļām. Ļo� sausa virsma jāgruntē ar grun� weber SAD-54.

   15kg maisu samaisa ar 5,25 l ūdens. Sauso maisījumu sajauciet �kai ar �ru ūdeni. Nepievienojiet
ūdeni vairāk kā norādīts - tas samazinās materiāla saķeres īpašības. Jāmaisa apmēram 3-5 minūtes,
līdz �ek iegūta viendabīga masa bez gaisa burbuļiem un javas sabiezējumiem. Nostādiniet maisījumu
apmēram 10-15 minūtes, tad vēlreiz samaisiet. Ar špakteli var strādāt 48 stundu laikā pēc sajaukšanas
ar ūdeni, uzglabājot slēgtā traukā. 
  

Piemērots
iekšdarbiem

Ilgs izstrādes laiks (līdz 2 diennak�m)

    Žūšanas laiks 3-4 stundas

    24 mēneši

Ar labu saķeres spēju

   Ģipškartona šuvju aizpildīšana sausās telpās:
1. Ģipškartona šuves aizpilda ar špakteli weber JS izmantojot 120mm špakteļlāps�ņu.
2.  Izmantojot 75mm špakteļlāps�ņu nošpaktelētā šuvē �ek iespiesta šuvju papīra lenta. Špakteļmasa,
kura izspiežas zem lentas, �ek izlīdzināta uz lentas. Ar špakteli jābūt pārklāta visa lenta un aizpildīta
visa šuve.
3.  Pēc nošpaktelētas šuves izžūšanas, to noslīpē ar P120 vai P150 smilšpapīru.  Špaktele weber JS
dziļi iesūcas un salīmē ģipškartona šuvēs, tāpēc iespējams neliels špakteles slāņa rūkums.
Ja nepieciešams, pārklājiet špakteles rūkuma vietas ar papildus nelielu špakteles kārtu.
4. Ģipškartona sienu stūri, kā arī šuves starp sienu un gries�em var aizpildīt ar špakteli weber JS un
šuvju papīra len�. Vispirms, ar špakteli aizpilda visu stūra savienojuma vietu un tad 90° salocīta šuvju
papīra lente ar špakteļlāps�ņu �ek iespiesta špakteles kārtā. Špakteli, kura izspiežas zem lentas,
vienmērīgi izlīdzina uz lentas un pārklāj visu stūri vai savienojuma vietu ar špakteles kārtu.

Viegli iestrādājams, ātri žūstošs (3-4 stundas)

    Pievienojamais ūdens daudzums

48 stundas    Izstrādes laiks pēc sajaukšanas ar ūdeni

Viegli
iestrādājams

1 Hr

Ilgs
izstrādes laiks
(līdz 2 diennaktīm)

Plastisks

Iestrādājams
ar rokām un
mehāniski

    Patēriņš
    ģipškartona šuvju špaktelēšanai 

    virsmu špaktelēšanai 

    0,1-0,2 kg/m²

    1,2 kg/m²/1mm

   Ar špakteli weber JS var izlīdzināt iepriekš krāsotās virsmas. Pirms špaktelēšanas pārbaudiet, vai vecā
krāsa labi turas pie pamatnes.

   Klājot špakteli weber JS vairākas kārtas, ievērojiet, lai iepriekšējā kārta būtu pilnībā nožuvusi un cieta.
Pirms katras nākamās kārtas klāšanas virsma jānoslīpē P120 vai P150 smilšpapīru. Rekomendējam
slīpēt ar weber JS nošpaktelētu virsmu pēc iespējas ātrāk pēc izžūšanas, jo virsma paliek arvien cietāka
un s�prāka.

   Nošpaktelēta un izžuvusi virsma pēc slīpēšanas ir piemērota tapešu līmēšanai vai krāsošanai ievērojot
tapešu un krāsas ražotāju rekomendācijas. Ar weber JS nošpaktelētu virsmu var pārklāt ar špakteli
weber LR Fine vai Rigips ProMix Finish ja ir nepieciešams īpašs sienas virsmas gludums.

   Žūšanas laiks ir atkarīgs no vides apstākļiem – temperatūras un mitruma. Darba vide jāsakārto tādā
veidā, lai materiāls izžūst 24 stundu laikā pēc iestrādes. Iestrādes laikā materiāla, pamatnes un telpas
temperatūra jābūt virs +10 °C.
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