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SAKRET PAŠLĪMĒJOŠIE TRAFARETI  

Iekšdarbiem un āra darbiem  

 

Darbu veikšanas tehnoloģija, dekoratīvo apmetumu uzklāšanai 

uz pašlīmējošiem trafaretiem – ķieģeļa, smilšakmens un 

laukakmens rakstā 
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SAKRET pašlīmējošie trafareti  

Pēdējo gadu laikā, izpētot situāciju gan pasaulē, gan Latvijā ir konstatēts, ka cilvēkiem ir vēlme atgriezties pie 

pārbaudītām vērtībām, un izmantot interjerā un eksterjerā mūra zīmējumus. Trafareti ir lielisks veids kā uzlabot 

ēkas dizainu mūra zīmējumus interjerā, gan fasādes ārsienu apdarē.  

Mūra zīmējumus var ērti veidot, izmantojot SAKRET gatavo apmetumu priekšrocības.  

 
 
 
 
 
 
TRAFARETU VEIDI:  

 

Ķieģeļu raksts 

ALB-ST-BR(01) 

Izmērs – 103,5 x 88 cm 

Iepakojumā – 50 gab. 

 

 

 

Laukakmens raksts 

ALB-ST-FS(01) 

Izmērs – 103,5 x 89,5 cm 

Iepakojumā 50 gab. 

 

 

Smilšakmens raksts 

ALB-ST-SS(01) 

Izmērs – 98,2 x 68,2 cm 

Iepakojumā 50 gab. 

 

 
 

RAKSTUROJUMS 

 3 dažādi dizaini 

 Interjera un eksterjera apdarei 

 Pašlīmējošs 

PRIEKŠROCĪBAS 

 Ērts pielietojums  

 Mazāka slodze uz konstrukcijām, nekā dabīgiem 

apdares materiāliem 

 Plašākas interjera dizaina iespējas 

 Neierobežotas faktūru, krāsu variācijas 

 Lieliski piemēroti renovācijas darbiem 
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DARBU VEIKŠANAS TEHNOLOĢIJA 

Pamatnes sagatavošana 

 

 

 

Trafareti piemēroti lietošanai uz šādām pamatnēm : 

- Kaļķa cementa apmetumi, piemēram, SAKRET CLP plus, SAKRET MAP-MFF / vecāki par 28 dienām. Mitrums 
<2%, kas pēc izžūšanas gruntēta ar SAKRET DECO WALL  gruntskrāsu sev vēlamajā tonī; 

- Armēšanas slānis, t.sk. siltumizolācijas sistēmās, kas izveidots uz siltumizolācijas materiāla – armēšanas javā 

SAKRET BAK iestrādājot stikla šķiedras sietu SSA-1363 160 g/m2, kas pēc izžūšanas (aptuveni 4-5 dienām) kas 

pēc izžūšanas gruntēta ar SAKRET DECO WALL gruntskrāsu sev vēlamajā tonī; 

- Ģipša šķiedru plāksnes montētas atbilstoši ražotāja norādījumiem. Ģipša šķiedru plāksnes, iepriekš gruntētas 

ar koncentrātu SAKRET UG ( kas atšķaidīta ar ūdeni proporcijās 1:4). Pēc SAKRET UG grunts izžūšanas 

(aptuveni 12 stundas), kas pēc izžūšanas gruntēta ar SAKRET DECO WALL gruntskrāsu sev vēlamajā tonī; 

- Skaidu plāksnes un kokšķiedru plāksnes – iepriekš gruntētas ar universālo grunti – koncentrātu SAKRET UG, 

kas pēc SAKRET UG grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas) tiek gruntēta SAKRET FM krāsu vēlamajā tonī 

- Krāsu pārklājumi (tikai iekšdarbos)- noturīgi, ar labu adhēziju, gruntēti ar zemapmetuma grunti SAKRET PG; 

- Betona un dzelzsbetona konstrukcijas – iepriekš gruntētas ar universālo grunti – koncentrātu SAKRET UG 

(kas atšķaidīta ar ūdeni proporcijās 1:5), kas pēc SAKRET UG grunts izžūšanas (aptuveni 12 stundas) kas tiek 

gruntēta ar SAKRET DECO WALL gruntskrāsu sev vēlamajā tonī; 

- Nelīdzenu un bojātu pamatņu izlīdzināšanai un atjaunošanai izmantojiet SAKRET apmetumus CLP Plus, 
MAP-MFF, PM-Super vai špakteles Sakret LH (tikai iekšdarbos), SAKRET CC, SAKRET LCC. 

- Betona virsmu izlīdzināšanai, vai robu aizpildīšanai izmanto ātri cietējošu betona izstrādājumu remontsastāvu 
SAKRET RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARĪGI! Lai kvalitatīvi veiktu darbus ar pašlīmējošiem trafaretiem, pamatnes virsmai jābūt līdzenai, sausai, 
nestspējīgai, brīvai no putekļiem, taukiem u.c. saķeri samazinošām vielām. 

 

SVARĪGI! Pirms trafaretu līmēšanas rekomendējam zemapmetuma grunti 

SAKRET PG ietonēt atbilstošā tonī pēc SAKRET Color Design toņu kartes. 

Rekomendējam dekoratīvās apdares materiālu tonēšanai izvēlēties krāsas no 

“SAKRET Design ” toņu kartes vai tirgū pieejamām fasāžu toņu kartēm.  

Pieejama plaša toņu gamma, lai iegūto sev vēlamo rezultātu.  

 

Nepieciešamais aprīkojums – pistole struktūras uznešanai vai Šveices ķelle, cimdi, respirators, 

aizsargtērps, gumijas rullītis, līmeņrādis, līmlente, papīra nazis.  
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DARBU VEIKŠANAS TEHNOLOĢIJA 

Sagatavo pamatni atbilstoši nosacījumiem; 

1. Nogruntē ar SAKRET DECO WALL 

gruntskrāsu vai, Sakret FC vai Sakret SKF 

(āra darbos) un SAKRET 7, SAKRET 12 

vai SAKRET 20 (iekšdarbos);  

 

  

2. Uz pamatnes atzīmē līmēšanas vietas, trafaretam noņem aizsarglenti un ar līmējošo pusi uz apakšu pielīmē to 

precīzi, pie pamatnes. Piespiež un izlīdzina to ar gumijas rullīti vai gumijas špakteļlāpstiņu; Nomēra līmeni ar 

līmeņrādi. 

   
3. Apmetuma iestrādāšana: 

3.1. Izsmidzināšanas metode – Iestrādājot apmetumu ar izsmidzināšanas 

metodi svarīgi izvēlēties atbilstošu sprauslas izmēru un agregāta darba 

spiedienu, lai nodrošinātu vienmērīgu klājumu; Trafaretu dekoratīvai 

apdarei rekomendējam izmantot Sakret gatavos, masā tonētos, 

dekoratīvos apmetumus – Akrila apmetumu SAKRET AP/B, Silikona-

silikāta apmetumu Sakret SMS/B un silikona apmetums SAKRET SIP/B 

(grauda izmērs 1mm, 1.5mm un 2mm, kurus uz trafareta uzklāj 

mehāniski, izmantojot atbilstošas iekārtas – krāsošanas agregātus vai 

pistoles)  

3.2. Dekoratīvā apdare ar roku darbu uz trafareta ar tērauda rīvdēli vai Šveices ķelli -vienmērīgi uzklājot silikona 

– silikāta apmetumu SAKRET SMS/B (grauda izmērs 0,5 mm, 1mm).līdz pilnībā pārklāta trafareta virsma. Ar 

tērauda rīvdēli veic virsmas izlīdzināšanu pirms tā izžūšanas. 

   
SVARĪGI! Uzklājot apmetumu ar roku darbu – apmetumu nestrukturēt (nerīvēt) un apmetumu vilkt horizontālā 
virzienā 
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Ieteikumi:  

- Ja trafaretus izmanto āra darbos, tad pēc pielīmēšanas tie jāsargā no mitruma un tiešu saules staru 

iedarbības, kā arī vēja, jo tas var ietekmēt trafaretu īpašības;  

- Lai nodrošinātu trafaretu pilnīgu pielīmēšanu, kā arī malu nenosmērēšanos, trafaretu sānu malas 

nolīmē ar 40 mm līdz 100 mm platu līmlenti vai aizsargplēvi.  

- Pieļaujamais grauda izmērs apmetumam – 0.5 mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm 

  

 

SVARĪGI! 

 Trafaretus līmē tikai uz tām virsmām, uz kurām paredzēts uzklāt dekoratīvo apmetumu!!! 

 TRAFARETUS nedrīkst izmantot atkārtoti; 

 Trafaretus aizliegts locīt un sarullēt, jo tas var būtiski ietekmēt trafareta pielīmēšanās spēju un 

veicināt to izžūšanu. 

 Ieteicamā darbu veikšanas temperatūra no +5C līdz + 25 C 

 Trafaretus uzglabā sausās vietās, neatverot iepakojumu.  

 

  

4. Trafaretu noņemšanu var uzsākt pēc apmetuma sākotnējas 

sasaistīšanās. Tos noņem uzmanīgi, nesabojājot uzklāto apmetumu.   

 

 

SVARĪGI!– Trafaretus līmē tikai uz tām virsmām, uz kurām paredzēts uzklāt dekoratīvo apmetumu! 

    Pirms trafaretu uzklāšanas iesakām veikt izmēģinājuma klājumu!  
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SAKRET MATERIĀLI PAMATNES SAGATAVOŠANAI 

Pamatnes sagatavošana – iesakām izmantot šādus Sakret produktus virsmas sagatavošanai: Nelīdzenu un bojātu pamatņu 

izlīdzināšanai un atjaunošanai izmantojiet Sakret apmetumus: 

 UG – Universālā grunts (koncentrāts) 
Īpašības un priekšrocības 
- Universāls pielietojums 
- Nostiprina pamatni 
- Izlīdzina un samazina ūdens uzsūkšanas spēju 
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību 
- Dzeltenā krāsā – nogruntēto virsmu identificēšanai 
- Ar minimālu aromātu 
Ķīmiskais sastāvs –Organiskus šķīdinātājus nesaturoša ūdens polimērdispersija ar pildvielām un 
piedevām 
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - ~12h 
Patēriņš - 0,15 - 0,75 l/m2 

  CLP Plus – Cementa/kaļķa apmetums 
Īpašības un priekšrocības 
- Uz kaļķa/cementa bāzes 
- Stiprības klase - CSII 
- Teicama saķere ar visa veida minerālajām virsmām 
- Īpaši piemērots mitrām telpām 
- Piemērots sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās 
- Teicama mehāniskā izturība 
- Pelēkā un baltā krāsā 
- Ļoti plastisks 
- Augsta hidrofobitāte un ūdens tvaika caurlaidība 
Grauda lielums ≤1mm; 
Stiprības klase – CS II 
Patēriņš - - ~15 kg/m² (ja slāņa biezums ir 10mm) 

 PM Super – Cementa- kaļķa java 
Īpašības un priekšrocības 
- Uz kaļķa / cementa bāzes 
- Stiprības klase - M5 
- Teicama saķere ar visa veida minerālajām virsmām 
- Īpaši piemērots mitrām telpām 
- Mūrēšanas, apmešanas un remonta darbiem 
- Teicama mehāniskā izturība 
- Pelēkā krāsā 
- Augsta ūdens tvaika caurlaidība 
Grauda lielums - ≤1 mm 
Stiprības klase CS II 
Žūšanas laiks 1mm apmetuma kārtai – 24 h 

 MAP-MFF –Vieglais mašīnapmetums ar šķiedru 
Īpašības un priekšrocības 
- Piemērots sienu un griestu apmešanai vienā vai vairākās kārtās (saskaņā ar standartu 

EN 998-1 javas klase CS II) 
- Āra darbiem un iekšdarbiem 
- Lietojams tikai uz minerālajām virsmām 
- Iespējama strukturēšana 
- Izmantojams kā siltumizolējošs slānis uz minerālajām pamatnēm un stabiliem veciem 

apmetumiem 
- Ar vieglajām pildvielām 
- Tiek iestrādāts ar rokām vai mehāniski 
Grauda lielums – līdz 1 mm 
Patēriņš –aptuveni 10kg/m

2
, ja slāņa biezums ir 10 mm  
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 LH – Universālā iekšdarbu špakteļtepe sienām un griestiem 
Īpašības un priekšrocības 
- Ģipškartonam un apmetumiem 
- OSB plātņu un saplākšņa špaktelēšanai 
- Sausām telpām 
- Špaktelēšanai plānā un vidēji biezā kārtā 
- Gatava lietošanai 
- Mazs rukums 
- Izteikti baltā krāsā 
- Viegli un plastiski klājas 
- Viegli slīpējas un neput 
Sastāvs - Stirola-akrila dispersijas saistviela, dolomīta milti, keramiskas lodītes, citas pildvielas un 
piedevas 
Patēriņš - 1,7 kg/m²/mm 

 CC – Smalkā nobeiguma špaktele fasādēm 
Īpašības un priekšrocības 
- Fasāžu gludajai špaktelēšanai 
- Minerālām virsmām 
- Ūdens un sala izturīga 
- Ūdens tvaiku caurlaidīga 
- Sausām un mitrām telpām 
- Uz baltā cementa bāzes 
- Slīpējama 
Sastāvs - Cements, speciālās inertās piedevas, palīgvielas un palīgmateriāli apstrādes īpašību 
uzlabošanai 
Patēriņš - - 1,43 kg/m²/mm 

 LCC – minerālā fasāžu špaktele ar vieglo pildvielu 
Īpašības un priekšrocības 
- Piemērotas visu veidu minerālo virsmu izlīdzināšanai 
- Var lietot bareljefu un visa veida dekoratīvo elementu veidošanai, dziļu iedobumu un 

erozijas izraisīto bojājumu aizpildīšanai 
- Vienas kārtas biezums līdz 50 mm 
- Sacietējis materiāls labi slīpējās, izturīgs pret plaisu veidošanos, var krāsot ar visa veida 

minerālo virsmu krāsām 
- Mazais tilpuma svars, praktiski nerada slodzi uz fasādes elementiem 
- Var lietot āra darbiem un iekšdarbiem, kā arī telpām ar palielinātu mitrumu 
- Pieejamas divu veidu frakcijas - 0.5 mm un 1 mm 
Patēriņš. No 15 kg sausā maisījuma var iegūt aptuveni 13,5 litrus gatavās špakteļmasas; 
Minimālais slāņa biezums SAKRET LCC-1 ir 1 mm un SAKRET LCC-0,5 ir 0,5 mm 
Tehniskie dati 
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SAKRET APDARES MATERIĀLI 

 

 SMS - gatavais dekoratīvais silikona – silikāta apmetums 
Īpašības un priekšrocības 

- Kombinēts silikona un silikāta saistvielu bāzes apmetums 
- Ietilpst sertificētā siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW 
- Augsta hidrofobitāte, viegli uznesams un plastisks 
- Armēts ar polipropilēna šķiedrām 
- Augsta mehāniskā noturība 
- Biezpientipa un lietutiņš /ķirmis 
- 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm un 3,0mm frakcija 
- Baltā krāsā un tonējams 
Ķīmiskais sastāvs: silikona sveķi, kālija silikāta šķīdums, sintētiskās armējošās šķiedras, hidrofobizatori, 
pildvielas, pigmenti un piedevas 
Patēriņš (1,5mm frakcija) - 1,8 - 2,5 kg/m² 
Patēriņš (2,0mm frakcija) - 2,8 - 3,0 kg/m² 

 SIP - gatavais dekoratīvais silikona apmetums 
Īpašības un priekšrocības 
- Silikona sveķu bāzes apmetums, viegli uznesams un plastisks 
- Ietilpst sertificētā siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW 
- Augsta hidrofobitāte, augsta ūdens tvaiku caurlaidība 
- Armēts ar sintētisko šķiedru 
- Augsta mehāniskā noturība 
- Biezpientipa un lietutiņš / ķirmis 
- 1mm, 1,5 mm, 2,0 mm un 3 mm frakcija 
- Baltā krāsā un tonējams 
Ķīmiskais sastāvs: silikona sveķi, armējošās šķiedras, hidrofobizators, pildvielas, pigmenti un piedevas 

Patēriņš: 

Frakcija Biezpiens Ķirmis/lietutiņš 

1,0 mm 1,5 -1,8 kg/m² 
 

1,5 mm 1,8 - 2,5 kg/m² 
 

2,0 mm 2,8 - 3,0 kg/m² 3,0 - 3,5 kg/m² 

3,0 mm 3,2 - 3,5 kg/m² 3,5 - 4,0 kg/m² 
 

 AP – gatavais dekoratīvais akrila apmetums 
Īpašības un priekšrocības 

- Akrila polimēru bāzes apmetums 
- Ietilpst sertificētā siltināšanas sistēmās SAKRET ETICS EPS un SAKRET ETICS MW 
- Augsta mehāniskā noturība 
- Viegli uznesams un plastisks 
- Biezpientipa un lietutiņš /ķirmis 
- 1 mm, 1,5 mm, 2,0 mm un 3 mm frakcija 
- Baltā krāsā un tonējams 
Ķīmiskais sastāvs: akrila saistviela, minerālās pildvielas, plēves veidotāji, sabiezinātāji, pigmenti un virsmas 
aktīvās vielas; 
Patēriņš (1,0 mm frakcija) - 1,5 – 1,8 kg/m²  
Patēriņš (1,5mm frakcija) - 1,8 – 2,5 kg/m² 
Patēriņš (2,0mm frakcija) -2.8 – 3.0 kg/m²  
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SAKRET KRĀSAS 

SAKRET Āra darbu krāsas 

 FM – ūdens dispersijas akrila fasāžu krāsa 
Īpašības un priekšrocības: 
- Akrila krāsa modificēta ar siloksānu 
- Betona, apmestām, mūra, ķieģeļu, dzelzsbetona paneļu u.c. virsmām 
- Ekoloģiski tīra 
- Teicama segtspēja 
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību 
- Augsta ūdens tvaiku caurlaidība 
- Ūdeni un netīrumus atgrūžoša 
- Aizsargā virsmu no CO₂ iedarbības 
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām 
- Balta un tonējama (A un C bāzes) 
- Rekomendējam toņus izvēlēties no "Sakret DESIGN" un "Sakret COLOR GUIDE" toņus kartes 
Ķīmiskais sastāvs: ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas 
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50%: virsmu atkārtoti var krāsot pēc 12h 
Patēriņš -4 - 8 m²/l pie vienreizējas uzklāšanas  

 SKF - ūdens dispersijas silikona krāsa 
Īpašības un priekšrocības: 
- Laba segtspēja 
- Ekoloģiski tīra 
- Matēta 
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību 
- Augsta ūdens caurlaidība 
- Atgrūž ūdeni un netīrumus 
- Izturīga pret sārmu iedarbību un skābu lietu 
- Aizsargā virsmu no CO2 iedarbības 
- Jaunām un iepriekš krāsotām virsmām 
- Aizsargā virsmu no mikroorganismu populāciju un aļģu veidošanās 
- Balta un tonējama (A un C bāzes) 
- Rekomendējam toņus izmantot no "Sakret DESIGN" un "Sakret COLOR GUIDE" toņu kartes 
Ķīmiskais sastāvs - Silikona sveķu emulsija, akrila dispersija, pigmenti, pildvielas, piedevas 
Žūšanas laiks – virsmu atkārtoti var krāsot pēc 12 h 
Patēriņš - 4-8 m²/l pie vienreizējas uzklāšanas 

 FC – ūdens dispersijas akrila krāsa cokoliem 
Īpašības un priekšrocības: 
- Jaunu un agrāk krāsotu minerālo virsmu krāsošanai 
- Noturīga pret atmosfēras iedarbību 
- Noturīga pret mehāniskiem bojājumiem 
- Atgrūž ūdeni un netīrumus 
- Balta un tonējama (A un C bāzes) 
- Rekomendējam toņus izvēlēties no "Sakret DESIGN" un "Sakret COLOR GUIDE" toņu kartes 
Ķīmiskais sastāvs - Ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas, piedevas 
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - 2-4h 
Patēriņš - 4 - 8 m²/l pie vienreizējas uzklāšanas 
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SAKRET Iekšdarbu krāsas 

 Sakret 7 – ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem 
Īpašības un priekšrocības: 

- Matēta 
- Jauna un iepriekš krāsota ģipškartona, špaktelētas virsmas, apmetuma, betona, ķieģeļu, 

krāsojamo tapešu virsmu krāsošanai 
- Teicama segtspēja 
- Nepiloša 
- Mazgājama 
- Balta un tonējama (A un C bāzes) 
- Ekoloģiski tīra 

Ķīmiskais sastāvs - Ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas 
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - Atkārtoti var krāsot pēc 3 h; 
Patēriņš - 4 - 10 m²/l (atkarībā no virsmas) 

 

Sakret 12 – ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem 
Īpašības un priekšrocības: 
- Pusmatēta 
- Jauna un iepriekš krāsota ģipškartona, špaktelētas virsmas, apmetuma, betona, ķieģeļu, 

krāsojamo tapešu virsmu krāsošanai 
- Teicama segtspēja 
- Nepiloša 
- Mazgājama 
- Ekoloģiski tīra 
- Balta un tonējama 
Ķīmiskais sastāvs - Ūdens polimērdispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas 

Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% - Virsmu atkārtoti var krāsot pēc 3 h 
Patēriņš atkarībā no virsmas -4-10 m

2
l 

 

Sakret 20 – ūdens dispersijas akrila krāsa iekšdarbiem 
Īpašības un priekšrocības  
- Pus matēta 
- Jauna un iepriekš krāsota ģipškartona, špaktelēšanas virsmas apmetuma, betona, ķieģeļu, 

krāsojamo tapešu virsmu krāsošanai 
- Teicama segt spēja 
- Nepiloša 
- Balta un tonējama (A un C bāzes) 
- Ekoloģiski tīra 
Ķīmiskais sastāvs: Ūdens polimēr dispersija, pigmenti, pildvielas un piedevas  
Žūšanas laiks pie 23°C un relatīvā gaisa mitruma 50% -Atkārtoti var krāsot pēc 3h  
Patēriņš - 4 - 10 m²/l (atkarībā no virsmas) 

 


