
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Špakteļmasa  
 
Špakteļmasa dobumu aizpildīšanai sienās un griestos, kā arī pamatnes 
špaktelēšanai zem krāsojuma un tapetēm 
 
 

 

IN 35 

40 
 

 

 var uzklāt mehāniski 

  viegli slīpējama 

  slāņa biezums līdz 5 mm 

  tvaika caurlaidīga 

  paaugstināta ūdens aizture 

  labas adhēzijas spējas 

  špaktelēto virsmu var krāsot ar jebkura veida krāsām 

 

 

 

 

 

 

 

 
Špakteļmasa Ceresit IN 35 paredzēta plaisu, skrambu un 
negludumu aizpildīšanai sienu un griestu virsmās. 
Pateicoties izmantotajai 1nSure tehnoloģijai, tiek iegūta 
gluda un izturīga virsma visu veidu krāsu uzklāšanai. 
Papildus veido homogēnu un stabilu pamatni zem tapetēm. 
Ceresit IN 35 tāpat lieliski var izmantot tā saucamā 
pamatnes slāņa izveidošanai zem nobeiguma slāņa 
špakteles Ceresit IN 45 un zem lietošanai gatavās špakteles 
Ceresit IN 46. Špakteļmasu Ceresit IN 35 var izmantot stūra 
latu stiprināšanai.  
Špakteļmasai Ceresit IN 35 ir lieliska adhēzija ar ģipša 
pamatnēm, ģipškartona plāksnēm, gāzbetonu, cementa un 
cementa–kaļķu apmetumu, to var sekmīgi izmantot uz 
betona pamatnēm.  
Ceresit IN 35 var uzklāt mehāniski, izmantojot attiecīgas 
iekārtas.  
Materiālu nedrīkst lietot uz koksnes, metāla, stikla, 
plastmasas pamatnēm, kā arī telpās ar paaugstinātu 
mitrumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ceresit IN 35 var izmantot uz stiprām, sausām pamatnēm, 
kas attīrītas no taukiem, bituma, nesasaistītiem apmetuma 
gabaliem, putekļiem un vielām, kas samazina adhēziju: 

• cementa un cementa–kaļķu apmetuma, kas vecāks par 28 

dienām, mitrums  4%, betona (vecāks par 3 mēnešiem, 

mitrums  4%), kas nogruntēts ar preparātu Ceresit IN 10, 

• ģipša pamatnēm ar mitrumu mazāku par 1%, kas pirms tam 
nogruntētas ar preparātu Ceresit IN 10, 

• ģipša–šķiedru un ģipša–kartona platēm, kas stiprinātas 
saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām un kas pirms 
tam nogruntētas ar preparātu Ceresit IN 10, 

• stiprām krāsotām virsmām ar labu adhēzijas spēju.  

Netīrumi un vājas noturības slāņi jānoņem pilnībā. Tas 
attiecas arī uz dažādiem pārklājumiem un krāsas slāņiem, 
kas samazina adhēziju. Sausas un ļoti uzsūcošas pamatnes, 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 56 B, 
51013 Tartu, Estonia 
Tel. (+372) 7305 800 

Šī tehniskā karte nosaka materiāla lietošanas ietvarus un 
darbu veikšanas paņēmienus, bet tā nevar aizstāt darba 
veicēja profesionālo sagatavotību. Bez jau minētajiem 
ieteikumiem darbi jāveic saskaņā ar celtniecības un darba 
drošības noteikumiem. Ražotājs garantē izstrādājuma 
kvalitāti, bet nevar ietekmēt darbu veikšanas paņēmienus 
un tā izmantošanas apstākļus. Šaubīgās situācijās 
lietotājam pašam jāveic savas materiāla izmēģinājuma 
pārbaudes. Ar šīs tehniskās kartes izdošanu visas iepriekš 
izdotās kartes zaudē savu spēku. 

jo īpaši gāzbetona vai silikātu mūrus, ieteicams nogruntēt ar 
preparātu Ceresit IN 10 un nogaidīt līdz nožūšanai vismaz 2 
stundas. 

 

Iesaiņojuma saturu iebērt iepriekš nomērītā tīrā, aukstā 
ūdenī un samaisīt ar urbjmašīnai pievienotu maisītāju, līdz 
tiek iegūta viendabīga masa bez kunkuļiem. Nogaidīt 5 
minūtes un vēlreiz samaisīt. Nepieciešamības gadījumā var 
pievienot nelielu ūdens daudzumu (līdz 3% no iepakojuma 
daudzuma) un vēlreiz samaisīt. Špaktelējot lielākas virsmas, 
materiālu var uzklāt vairākas reizes plānā kārtā vai vienu 
reizi biezākā slānī. Pēc uzklāšanas materiāls jāizlīdzina ar 
platu nerūsējošā tērauda rīvdēli un jāatstāj nožūšanai. Pēc 
materiāla sacietēšanas virsmu var slīpēt, izmantojot 
smilšpapīru, slīpēšanas sietu vai mehānisko slīpmašīnu, tā 
saukto žirafi. Lielāku nelīdzenumu gadījumā materiāls 
jāuzklāj atkārtoti pēc iepriekšējā slāņa pilnīgas nožūšanas. 
Atkārtoto slāņu uzklāšanu var veikt tik daudz reižu, cik 
nepieciešams (ikreiz nogaidot, kamēr iepriekšējā kārta ir 
pilnībā nožuvusi). Ieteicams vienā reizē neuzklāt biezāku 
slāni par 5 mm, kā arī neklāt kārtas, kas plānākas par 1 mm. 
Pēc uzklātā slāņa nožūšanas virsma jānoslīpē, jānoņem 
putekļi, jāgruntē un jākrāso. 
Mehāniskajai uzklāšanai ieteicams izmantot Graco T-MAX 
modeļa agregātu ar sprauslas izmēru TMX 651. Apstrādāto 
virsmu drīkst krāsot pēc tās pilnīgas nožūšanas un 
nogruntēšanas ar līdzekli IN 10 (izmantojot krāsošanas 
rullīšus). Līmējot tapetes, jāizmanto atbilstoša Metylan līme, 
ņemot vērā ražotāja norādījumus. 
 

 
 

Darbi jāveic sausos apstākļos, kad gaisa un pamatnes 

temperatūra ir no +10° līdz +25 °C. Visi dati norādīti pie 

gaisa temperatūras +20 °C un relatīvā gaisa mitruma 50%. 

Citos apstākļos jāņem vērā ātrāka vai lēnāka materiāla 

sacietēšana.  

Ceresit IN 35 satur ģipsi, un pēc tā samaisīšanas ar ūdeni 

ir neitrāla reakcija. Tādēļ jāsargā acis un āda. Sargāt no 

bērniem. Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Gadījumā, ja ir 

notikusi materiāla saskare ar acīm, tās jāskalo lielā ūdens 

daudzumā un pēc tam jākonsultējas ar ārstu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bāze: ģipša saistvielu maisījums ar minerālām 
pildvielām un modifikatoriem 
 

Uzbēršanas blīvums:                                     apm. 1,0 kg/dm3 

Sajaukšanas 
proporcijas: 

                     1,35–1,65 l ūdens uz 3 kg 

                      4,5–5,5 l ūdens uz 10 kg 
  
                      9,0–11,0 l ūdens uz 20 kg 

Izmantošanas 
temperatūra: 

                              no +10° līdz +25 °C 

Izlietošanas laiks:                                       līdz 2 stundām 
 

Žūšanas laiks: atkarīgs no uzklātā slāņa biezuma un 
apstākļiem, kādos materiāls tika 
uzklāts. Vidēji 1–2 mm bieza slāņa 
žūšanas laiks sasniedz 7 stundas pie 
temperatūras +20°C un relatīvā gaisa 
mitruma 50% 
 

 
Sākotnējā sasaistīšanās:                                                  > 20 min. 
 

Lieces izturība: 1,0 N/mm² 

Spiedes izturība:   2,0 N/mm² 

Adhēzija pie pamatnes:   0,1 N/mm² 

 
Ģipša saistvielas daudzums, pārrēķinot uz CaSO4 %:           < 50 
 

Aptuvenais izmantošanas 
daudzums: 

       apmēram 1,0 kg/m² uz katru 
slāņa biezuma mm 

 

Ugunsizturība:                                         A1 klasė 

Lieces spēks:  > 200 (sask. ar normu  EN 13963) 

Sandėliavimas:  

 

 iki 12 mėnesių nuo pagaminimo 

datos, sandėliuojant vėsiomis 

sąlygomis, originaliose ir 

nepažeistose pakuotėse. Saugoti 

nuo šalčio! 

  Izstrādājums atbilst standarta EN 13279 klasei B2/50/2 
 
 
 

 

 

 

DARBA VEIKŠANA 

PIEZĪMES 

IETEIKUMI 

TEHNISKIE DATI 


