
Produkta datu lapa  

Flügger Sandplast 696 

 

 

 
Produkta īpašības 

Gatava lietošanai smalkas tekstūras špakteļtepe ar īpašu līmveidīgu 

konsistenci,kas palīdz kvalitatīvi pielīmēt papīra reģipša šuvju un stūru lentu.  

-Lieliskas aizpildīšanas īpašības 

-Veido gludu ,ļoti viegli slīpējamu virsmu 

-Minimāla apjoma saraušanās 

-Ilgs lietošanas laiks ar atvērtu iepakojumu un tādējādi lietošanai drošs un 

patīkams produkts 

CE Ģipškartona pildviela 

 
CE Pilnā pildviela 

 

Lietošana 

Īpaši piemērots ģipškartona plākšņu savienojumu aizpildīšanai. 

Smalkas tekstūras špakteļtepe dažādu veidu būvniecības paneļu savienojumu 

aizpildīšanai, kur vajadzīga līdzena un gluda virsma. 

Špakteļtepe  piemērota arī lietošanai ar iekārtu „Filler box & bazooka”. Šajā 

gadījumā, ir ieteicams špakteļtepi samaisīt ar urbjmašīnas mikseri un pievienot 

ūdeni, lai iegūtu vajadzīgo sastāva konsistenci. 

Nenožuvušā špaktelē ievietot perforēto šuvju papīra lentu. Nākamo šuves 

aizpildīšanas darbu ciklu iespējams uzsākt, kad pildviela ir pilnībā nožuvusi, kas 

atkarībā no apstākļiem parasti ir līdz 24 stundu laikā. 

Uzmanību! Lielāku spraugu vai plaisu gadījumā ģipškartonā vajadzētu izmantot ātri 

cietējošu vielu (piemēram, Flugger Filler Interior). 

Substrātam ir jābūt tīram, cietam un sausam. 

Nogruntēt ar piemērotu grunti pēc šuvju aizpildīšanas un pirms turpmākas 

apstrādes. 

Jāievēro! Slīpējot špakteli izmantot acu aizsargu un putekļu filtra masku. 

 
Tehniskā specifikācija 

Tips:     Smalkas tekstūras špakteļtepe 

Krāsa:    Bēša  

Blīvums:    1,7 kg/l 

Cietās daļiņas:   57 tilpums % 

Lietošanas temperatūra  Min. +5 

Uzklāšanas proporcija:  0.5 – 2.0 m2 

Žūšanas ilgums +20 C, 60% RH: Nožuvis lai pieskartos: 2 stundas 

     Intervāls starp klājumiem: 24 stundas Pilnībā nožuvis pēc vairāk dienām 

Saķere ar betonu:   1,2 N/mm2 

Klājuma biezums:   Max. 2mm 

Daļiņu izmērs:   Max. 0,10 mm 

Atšķaidīšana:   Ar ūdeni 

Darbarīku tīrīšana:   Ar ūdeni 

Uzglabāšana:    Augstā, neaizsalstošā un cieši noslēgtā vietā 

 
Atslēga: SANDPL 696 2011. Gada aprīlis aizstāj 2010. Gada decembri   

 

Vienmēr pārliecinieties, ka lietojat jaunāko produkta faktu lapas versiju. 

Kā arī iepazīstieties ar informāciju, kas norādīta uz etiķetes un lietošanas pamācību, kas pieejama www.flugger.dk 

Visa pieejamā informācija ir balstīta uz spēkā esošo likumdošanu, laboratoriskajiem izmēģinājumiem un praktisko pieredzi. 

Kontakti: produktsupportdk@flugger.com, tālrunis. +45 76 30 33 80 
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