
LV     1

NORGIPS FINISH 
 
Ģipša apmetums, lai aizpildītu ģipškartona  
šuves un špaktelētu minerālvielu pamatnes  
plānās kārtās

• Ģipškartona savienojumu špaktelēšana ar nobeiguma kārtu 

(Q2)

• Ģipškartona virsmu  pilnas virsmas plānā slāņa  

špaktelēšana (Q3, Q4)

• Ģipša apdares kārtu klāšana uz  minerālu pamatnēm

• Skrāpējumu aizpildīšana  uz minerālu virsmas

• Var izmantot kā apdares masu ugunsdrošās sienās (Q2, Q3, 

Q4)

• Perfekts virsmas gludums

• Perfekta saķere

• Var izmantot telpās ar augstu mitruma līmeni (vannas 

istabas, virtuves)

• Maza saraušanās sastingšanas laikā

• Augsta izturība pret plaisāšanu

Iepak. Nosaukums Apraksts Iepak. Nosaukums Apraksts

NORGIPS START Ģipsis špaktelēšanai
NORGIPS 
LIGHT READY MIX

Ģipša divu funkciju 

špaktelēšanas masa

Veids B2/20/2 saskaņā ar EN 13279-1:2008

Reakcija uz uguni A1 - pilnīgi nedegošs

Apstrādes laiks 60 minūtes

Ūdens patēriņš 11 l / 25 kg

Pieļaujamais biezums 0-10 mm uzklāti vienā slānī

Lietošanas temperatūra +5°C līdz +25°C

Patēriņš
0,10 kg/m2 – Norgips ģipškartona šuvju aizpildīšana
1,0 kg/mm/m2 – virsmas pilnīga izlīdzināšana

Glabāšanas laiks 12 mēneši

Iepakojums 25 kg maiss (48 vienības uz paletes)

TEHNISKIE DATI

PAPILDU PRODUKTI

PRIEKŠROCĪBASPRODUKTA APRAKSTS

Plātne + Profils +  Masa  + Piederumi = NORGIPS risinājums
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Iepakojums Daudzums uz paletes

(kg) (gab.) (kg)

25 48 1 200

Virsmai jābūt nesošai, sausai, attīrītai no putekļiem un irdenām 

daļiņām.

Ģipškartona virsmām nav nepieciešama gruntēšana. 

Absorbējošie minerālu substrāti jānostiprina ar dziļi iekļūstošu 

grunti, bet gludas betona virsmas ar grunti, lai uzlabotu saķeri.

Norgips ģipša apmetums ir paredzēts manuālai uzklāšanai. 

Sagatavoto masu uzklāj, izmantojot  piemērotas 

špakteļlāpstiņas vai špakteļlāpstiņas no nerūsējošiem 

materiāliem, kārtās, kuru maksimālais biezums ir viens slānis 

līdz 10 mm. Pēc nožūšanas virsma jānoslīpē manuāli vai 

mehāniski, izmantojot smilšpapīru vai abrazīvu sietu ar P180 

līdz P240 graudainumu.

• Špaktele jāizmanto temperatūrā no + 5 ° C līdz + 25 ° C.

• Uzglabāt sausās telpās uz  koka paletēm, slēgtos maisos.

• Sajaukšanai un pildīšanai izmantojiet tīrus, nerūsējošā 

tērauda traukus un rīkus - pretējā gadījumā apstrādes laiks 

tiks saīsināsies.

• Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši.

• Vairāk informācijas vietnē www.norgips.lv

Špaktele pakāpeniski jāber traukā, kas piepildīts ar tīru ūdeni 

proporcijā 11 l ūdens uz 25 kg sausā maisījuma, un jāmaisa 

ar rokām vai ar lēni rotējošu maisītāju, līdz iegūst vienmērīgu 

konsistenci. Špakteļmasa pēc sajaukšanas ar ūdeni jāizlieto 60 

minūšu laikā.

NORGIPS FINISH

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS

VIRSMAS SAGATAVOŠANA: MASAS SAGATAVOŠANA: 

MASAS UZKLĀŠANA PAPILDU INFORMĀCIJA

Norgips Sp. z o.o. 
Pastavīgā Pārstāvniecība Latvijā 
Daugavgrīvas iela 83/89 
Rīga LV-1007

www.norgips.lv

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija 

ir tikai produkta apraksts. Šīs ir vispārīgas 

vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas 

un pieredze, un tās neattiecas uz  konkrētu 

pielietojumu. Nepārtraukti  uzlabojot un attīstot 

mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus, 

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez 

iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar 

būt pamats jebkādām pretenzijām. Ja jums  

ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips 

tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.

Izdevums: 2022. gada septembris


