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Rupjā maluma, vieglās minerālo fasāžu špakteles. 

Pielietojums:   Visu celtniecībā izmantojamo tradicionālo, uz minerālās bāzes veidoto, virsmu 

špaktelēšanai. 

 Fasādes dekorējošo elementu veidošanai. 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem. 

 Lietojamas tikai uz minerālajām virsmām! 

 Var tikt pārklātas ar jebkuru dekoratīvo krāsu materiālu, kas paredzēts uzklāšanai uz 

minerālajām virsmām. 

 Mazais tilpumsvars samazina slodzi uz fasādi, dekorējošo elementu veidošanas 

gadījumos. 

Īpašības:   Labi klājas. 

 Viegli slīpējās. 

 Noturīgas pret plaisām. 

 Mazs tilpumsvars. 

Komponentes:   Portlandcements. 

 Inertās pildvielas. 

 Tehnoloģiskās piedevas. 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pievienojamais ūdens daudzums 

uz: 

1 kg aptuveni  0,3 l                                            

15 kg aptuveni 4,5 l 

 SAKRET LCC-1 SAKRET LCC-0,5   

Maksimālais frakcijas izmārs: līdz 1 mm līdz 0,5 mm 

Nobriešanas laiks: aptuveni 3 min. aptuveni 3 min. 

Izstrādes laiks: aptuveni  1,5 stundas aptuveni  1,5 stundas 

Vienas kārtas biezums: no 1mm līdz 50 mm no 0,5 mm līdz 50 mm 

No 1 kg sausa maisījuma var 

pagatavot: 
aptuveni 0,9 litrus špakteles 

Svaigas javas blīvums, kg/dm3: 1,45 1,45 

Slīpēt var pēc: 12 – 24 stundām 12 – 24 stundām 

Spiedes stiprība pēc  

28 diennaktīm: 
≥ 13 N/mm2 ≥ 12 N/mm2 

Lieces stiprība pēc  

28 diennaktīm: 
≥ 3,5 N/mm2 ≥ 3,0 N/mm2 

Izstrādes temperatūra: no +5°С līdz +25°С 

Ugunsdrošības klase А1 (nedegošs) 
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Pamatnes sagatavo-
šana: 

  Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem 

un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. 

saķeri samazinošiem netīrumiem. 

 Stipri uzsūcošas minerālās virsmas un ģipškartonu jāgruntē ar grunti SAKRET BG vai ar 

ūdeni atšķaidītu koncentrētu grunti SAKRET UG, attiecībā 1:3.   

 Drūpošas virsmas jāgruntē ar dzļumgrunti SAKRET TGW. 

 Īpaši blīvas un gludas virsmas jāapstrādā ar abrazīvu materiālu. 

Izstrāde:   Špakteļu pagatavošanai, sauso maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu ūdeni līdz izveido-

jas vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem. Pēc nobriešanas laika, at-

kārtoti samaisīt. 

 Virsmu var slīpēt pēc 12 – 24 stundām, atkarībā no kārtas biezuma un laika apstākļiem. 

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

  Špakteles pagatavošanai ieteicams lietot mikseri ar 600 apgriezieniem minūtē. 

 Materiālu, kurš ir sācis sacietēt, nedrīkst atšķaidīt ar ūdeni!  

Patēriņš:   Klājot špakteli 1 mm biezā slāni uz 1 m2 nepieciešami aptuveni 1,12 kg sausā maisījuma 

Iepakojums:   Polipropilēna spaiņi 15 kg / uz paletes 16 gb. 

Uzglabāšana:   Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt uz koka paletēm vēsā un sausā 

vietā. Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. 

 Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 12 mēneši  

Utilizācija:   Sacietējušu maisījumu utilizēt saskaņā arvietējās likumdošanas prasībām kā minerālas 

izcelsmes būvmateriālu. 

 Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām. 

Drošības informācija:   Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!  

 Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

Papildus informācija:   Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas temperatū-

ras (> +25°C). 

 Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.  

 
 

Produkts Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

LCC-1 Balta 15 kg 16 gb./pal. 4751006560970 

LCC-0,5 Balta 15 kg 16 gb./pal. 4751006560826 

 
 
 

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas 
tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautā-
jumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju. Informācija par produkta drošību ir pieejama 
drošības datu lapās (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/08/DDL_LCC.pdf ), deklarētās vērtības- ekspluatāciju 
īpašību deklarācijā (http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_LCC-0.5-un-1mm.pdf ). 

http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/08/DDL_LCC.pdf
http://www.sakret.lv/wp-content/uploads/2015/05/EID_LCC-0.5-un-1mm.pdf

