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Dekoratīvais minerālais apmetums-  raksts ” biezpiens” (stiprības klase CS II saskaņā ar standartu EN 998-1). 
  

Pielietojums:   Dekoratīvu virsmu veidošanai 

 Dažāda veida minerālām virsmām un uz ģipškartona loksnēm 

 Iekšdarbiem un ārdarbiem 

 SAKRET ETICS MW un EPS sistēmu sastāvdaļa 

 Dekoratīvo apmetumu var tonēt izmantojot SAKRET minerālos pigmentus 

 Krāsošanai iesakām izmantot SAKRET ETICS sistēmas krāsas: SAKRET KS (si-

likāta), SAKRET FM (akrila) vai SAKRET SKF (silikona sveķu) 

 Izstrādājam ar rokām un mehanizēti 

Īpašības:   Augsta ūdens tvaiku caurlaidība un klimatiskā noturība. 

 Baltā krāsā. 

Komponentes:   Portlandcements. 

 Inertās pildvielas. 

 Tehnoloģiskās piedevas. 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pievienojamais ūdens daudzums uz: 

25 kg / SBP-2 mm aptuveni 5,3-5,6 l 

25 kg / SBP-3 mm aptuveni 5,0-5,3 l 

Nobriešanas laiks: aptuveni 3 min. 

Izstrādes laiks: aptuveni 2 stundas 

Gaisa un pamatnes temperatūra: no +5°С līdz +25°С 

Spiedes stiprība pēc 28 diennaktīm: 1,5 - 5 N/mm2 

Maksimālais grauda izmērs: 
SBP-2 mm līdz 2 mm 

SBP-3 mm līdz 3 mm 

No 25 kg sausa maisījuma SBP-2 mm 

var pagatavot: 
aptuveni 16,6 litrus javas 

No 25 kg sausa maisījuma SBP-3 mm 

var pagatavot: 
aptuveni 16,4 litrus javas 

Ugunsdrošības klase А1 (nedegošs) 
 

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 vai dekoratīvā apmetuma krāsu izmainošiem netīrumiem. 

 Pamatni jāgruntē ar grunti SAKRET PG. 

 Ļoti uzsūcošas virsmas jāgruntē ar dziļumgrunti SAKRET TGW vai ar celtniecības 

grunti SAKRET BG un pēc nozūšanas ar SAKRET PG. 

Izstrāde:   Ja izstrādā ar rokām, maisījumu iejaukt tīrā traukā ar aukstu, tīru ūdeni līdz izveidojas 

vajadzīgās konsistences homogēna masa bez kunkuļiem.  

 Sagatavoto javu izturēt 3 minūtes un atkārtoti samaisīt.  

 Apmetumu uz pamatnes vienmērīgi uzklāj ar metālisko rīvdēli vai špakteļlāpstiņu. 

Kārtas biezumam jābūt vienādam ar maksimālā grauda izmēru. 

 Dekoratīvo zīmējumu (vai virsmu) veido ar apļveida kustībām izmantojot plastmasas 

rīvdēli. 



 

TEHNISKO DATU LAPA 
 

OÜ SAKRET, Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 

 Tel.: + 372 384 66 00  info@sakret.ee  www.sakret.ee  

 2 / 2 

SIA SAKRET „Ritvari”, Rumbula, Stopiņu novads, LV – 2121, Latvija  

 Tel.: + 371 678 036 50  info@sakret.lv  www.sakret.lv  

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai, LT-57234  Lietuva  
 Tel.: + 370 347 535 77  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

SAKRET SBP – MINERĀLAIS DEKORATĪVAIS APMETUMS  11 01 22 
 

Papildus norādījumi iz-
strādei: 

  Izmantojamiem traukiem un instrumentiem ir jābūt tīriem, bez rūsas. 

 Lai apmetuma krāsa neatšķirtos, svarīgi precīzi dozēt ūdens daudzumu! 

 Izmantojot minerālos pigmentus, vienā reizē jāsamaisa viss apmetuma iepakojums. 

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

 Visus darbus jāveic ievērojot dekoratīvās apmešanas tehnoloģijas noteikumus! 

 Lai sasniegtu vislabākos siltumizolācijas rezultātus iesakām izmantot materiālus, 

kas sertificēti sistēmā ETICS SAKRET EPS (ar putupolistirola plāksnēm) vai ETICS 

SAKRET MW (ar minerālo vati). 

Patēriņš:   No 25 kg  SBP-2mm aptuveni 8 m2. 

 No 25 kg  SBP-3mm aptuveni  6,5 m2. 

Iepakojums:   Papīra maisi 25 kg / pilna palete 48 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 mi-

nerālas izcelsmes būvmateriālu. 

 Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām kā papīru, kurš lami-

nēts ar plēves starpkārtu. 

Drošības informācija:   Satur cementu, ar mitrumu reaģē sārmaini!  

 Satur šķīstošā sešvērtīgā hroma Cr (VI) jonus ≤ 0,0002%. 

 Drošības zīmes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

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

peratūras (> +25°C). 

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

 Ražotāju norāda burti pēc datuma: EST - OÜ SAKRET; LV - SIA SAKRET; LT - UAB 

SAKRET LT. 

 
 

Produkts Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

SBP-2mm Balta 25 kg 48 gb./pal. 4751006560369 

SBP-3mm Balta 25 kg 48 gb./pal. 4751006560376 

 
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, deklarētās vērtības- ekspluatāciju īpašību deklarācijā. 


