NORGIPS START & FINISH
Gatava divfunkciju špaktelēšanas masa
ģipškartona šuvju savienošanai un minerālu
substrātu pilnas virsmas apdarei

PRODUKTA APRAKSTS

PRIEKŠROCĪBAS

• Ģipškartona šuvju, kas stiprinātas ar pastiprinošu lenti (Q1),
špaktelēšanai ,
• Ģipškartona savienojumu špaktelēšana ar nobeiguma kārtu (Q2)
• Ģipškartona virsmu pilnas virsmas plānā slāņa špaktelēšana
(Q3, Q4)
• Minerālu virsmu pilnas virsmas, plānās kārtas špaktelēšana
• Skrāpējumu un trūkumu aizpildīšana uz minerālu virsmas
• Stūru iegremdēšana sausās iebūves sistēmās
• Redzamu stiprinājumu un apdares elementu špaktelēšana
• Virsmu ar zemu saķeri špaktelēšana

• Universāls produkts, kas ļauj veikt visus ģipškartona šuvju
un to virsmu (Q1, Q2, Q3, Q4) špaktelēšanas posmus.
• Tas aizstāj gan celtniecības, gan apdares masas
• Var izmantot kā apdares masu ugunsdrošās sienās (Q2, Q3, Q4)
• Perfekta saķere
• Var izmantot vidē ar augstu mitruma līmeni (vannas istabas,
virtuves)
• Augsta izturība pret plaisāšanu
• Iespējama mehāniska uzklāšana

TEHNISKIE DATI
Veids

3A Saskaņā ar EN 13963:2014

Reakcija uz uguni

A1 - pilnīgi nedegošs

Pieļaujamais biezums

0-3 mm uzklāti vienā slānī

Lietošanas temperatūra

Min. 10°C

Patēriņš

0,15 kg/m2 – Norgips ģipškartona šuvju aizpildīšana ar lentes izmantošanu (Q1)
0,10 kg/m2 – Norgips ģipškartona šuvju gala apdare (Q2)
1,1 kg/mm/m2 – virsmas pilnīga izlīdzināšana (Q3, Q4)

Glabāšanas laiks

12 mēneši

Iepakojums

Spainīši: 3,7 kg (18 vai 48 vienības uz paletes), 20 kg (8 vai 32 vienības uz paletes)

PAPILDU PRODUKTI
Iepak.

Nosaukums
NORGIPS
EXTRA FINISH

Apraksts
Gatava špaktelēšanas masa
noslēguma apdarei

Iepak.

Nosaukums
TAŚMA PAPIEROWA
NORGIPS

Apraksts
Armatūras lente ģipškartona
šuvēm

Plātne + Profils + Masa + Piederumi = NORGIPS sistēma
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NORGIPS START & FINISH

IZMĒRI UN IEPAKOJUMS
Iepakojums

Daudzums uz paletes

(kg)

(gab.)

(kg)

3,7

18

66,6

3,7

48

177,6

20

8

160

20

32

640

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

MASAS SAGATAVOŠANA:

Virsmai jābūt nesošai, sausai, attīrītai no taukvielām, putekļiem

Pirms masas uzklāšanas viegli samaisiet to ar rokām vai

un irdenām daļiņām. Pirms masas uzklāšanas uz virsmām

izmantojot maisītāju ar mazu ātrumu. Masas mehāniskas

ar zemu saķeri (piemēram, eļļas krāsām) tās ir jāmatē,

uzklāšanas gadījumā tās konsistenci var nedaudz atšķaidīt,

piemēram, ar smilšpapīru, un pēc tam jānotīra no putekļiem

pievienojot tīru ūdeni, tā devas nevar būt lielākas par 250 ml,

un irdenām daļiņām. Absorbējošas un nestabilas virsmas

lai iegūtu nepieciešamo konsistenci. Pēc ūdens pievienošanas

jānostiprina ar dziļi penetrējošu grunti.

masa jāsamaisa. Uzklāšanai izmantojiet tīrus instrumentus.

MASAS UZKLĀŠANA

PAPILDU INFORMĀCIJA

Masu var uzklāt gan manuāli, gan mehāniski. Vienā slānī

• Špaktelēšanas masu var izmantot, ja gaisa un pamatnes

uzklātās masas maksimālais biezums nedrīkst pārsniegt 3 mm.

temperatūrā ir vismaz +10°C. Uzglabāt slēgtā iepakojumā
no +1°C līdz +35°C, nepakļaujot produktu sasalšanai
un saules staru ietekmei. Pēc īslaicīgas sasalšanas produkts
jāatkausē istabas temperatūrā.
• Špaktelēšanas masas žūšanas laiks ir atkarīgs no
temperatūras un mitruma telpā (parasti līdz 12 stundām).
• Lietošanas derīguma termiņš ir 12 mēneši.
• Vairāk informācijas www.norgips.pl

SIA “Norgips” NORGIPS sp. z o.o.

Šajā lietošanas instrukcijā sniegtā informācija

mēs paturam tiesības mainīt parametrus bez

ul. Racławicka 93, 02-634 Warsaw, PL
Tālr.: +48 22 36 96 330
fakss +48 22 36 96 302

ir tikai produkta apraksts. Šīs ir vispārīgas

iepriekšēja brīdinājuma. Iesniegtie dati nevar

vadlīnijas, kuru pamatā ir mūsu zināšanas

būt pamats jebkādām pretenzijām. Ja jums

un pieredze, un tās neattiecas uz konkrētu

ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Norgips

pielietojumu. Nepārtraukti uzlabojot un attīstot

tehnisko nodaļu / Norgips pārstāvi.

www.norgips.pl

mūsu uzņēmuma piedāvātos produktus,
Izdevums: 2019. gada augusts
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