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Klassik- Kalkspachtel TC7603
Minerāla dekoratīva kaļķa špakteles masa iekšdarbiem 

Produkta apraksts

Dekoratīvu griestu un sienu virsmu ar marmoram līdzīgu virsmu 
vizuālo noformējumu izveide iekštelpās .Ar Klassik- Kalkspachtel 
TC7603 izveidotas virsmas ir sevišķi piemērotas, lai uzsvērtu detaļu 
virsmas, piem., sienas spoguļus un cokolu virsmas, reprezentācijas vai 
darījumu telpās restorānos, viesnīcās vai tirdzniecības vietās, kā arī 
privātās dzīvojamās telpas iegūst vienreizēju, individuālu atmosfēru 
Izmantojama uz apmetuma( MG PII, PIII,PIV, b,c) betona, ģipša 
apmetuma, ģipškartona, nebojātām dispersijas krāsām

Dabiski balta,ļoti difūza minerālvielu iekšdarbu špakteles masa uz 
kaļķu  bāzes ar smalkiem marmora miltiem. Dekoratīvu, augstvērtīgu, 
marmoram līdzīgu  virsmu ar mainīgu spīduma pakāpi ( stucco-
venezziano efektu) izveidei. Bez šķīdinātājiem, apstrādē nekaitīga, 
antibakteriāla un mitrumu regulējoša.

Dabiski balta. Klassik- Kalkspachtel TC7603 var ietonēt vēlamajos 
krāsu toņos Tex-Mix sistēmā vai rūpnīcā. Spilgtus krāsu toņus var iegūt 
ar piemērotiem ietonējuma koncentrātiem.

Mainīga; no matētas līdz zīdaini spīdošai 

Apmēram 1,6 g/cm3 

Īpaša kaļķu bāze ar marmora miltiem un aditīviem, atšķaidāma ar 
ūdeni 

Glāze kālija ūdens(kālija silikāts) 

Kaļķis ar marmora miltiem 

M-DF01

Pielietojuma joma

Īpašības 

Krāsas tonis 

Spīduma pakāpe 

Blīvums 

Materiāla bāze 

Saistvielas veids 

Sastāvdaļas 

Produkta kods
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Iestrāde 

Piemērota stingrām, sausām un tīrām pamatnēm, kas iepriekš 
pienācīgi apstrādātas. Tām jābūt brīvām no izsvīdumiem, saķepuma 
slāņiem, šķīdinātājiem, koroziju veicinošām sastāvdaļām vai citiem 
saķeri traucējošiem starpslāņiem. Šai sakarā ieteicam ievērot VOB, 
DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Bojātus un nepiemērotus pārklājumus 
pamatīgi novākt un utilizēt saskaņā ar  noteikumiem. Līmes krāsu 
pamatīgi nomazgāt. Nebojātus eļļas un lakas krāsas pārklājumus 
apstrādāt ar sārmu, pamatīgi noslīpēt un notīrīt. Nepiemērotas sienu 
apdares, iesk. klīstera un makulatūras atliekas, novākt bez atlikuma. 
Atkārtoti apmestas vietas pienācīgi jāpastrādā ar fluorsilikātiem . 
Pamatni pēc vajadzības gruntēt un /vai noklāt ar starpslāni.
Špaktelēšana 
Lai ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 sasniegtu  
augstvērtīgu špaktelēšanas tehnoloģiju  ar stucco vizuālo efektu, ir 
nepieciešama rūpīga pamatnes špaktelēšana ar piemērotu sienas 
špakteles lāpstiņu. Strukturētu pamatņu, piem., apdarinātas  stikla 
šķiedras, pārveidei jāveic vairāki špaktelējumi(nepietiek ar struktūru 
izlīdzinošu nogludināšanu).Stipri strukturētām  pamatnēm un stikla 
šķiedrai iesakām pēc špaktelēšanas papildus uzlīmēt Tex-Color 
Glasdekorgewebe (dekoratīvo stikla šķiedru) TC7401P un vēlreiz 
veikt špaktelējumu ar piemērotu sienas špakteles lāpstiņu .
Plaisu apdraudētas virmas 
Ģipškartons, šķiedru plātnes, utt. papildus jāarmē, lai novērstu 
iespējamās plaisas.
Ģipškartona plātnes saskaņā ar DIN(Vācijas Normatīvu Institūts)18 
180 kā arī iestrādes pamatu saskaņā ar DIN 18 181 pārklāj ar 
Tex-Color Quarzgrund  fein LF ( smalkais kvarca gruntējums) kā 
gruntējumu.
Pēc tam salīmē Tex-Color Glasdekorgewebe TC7401P ar Tex-
Color Glasdekorgewebekleber (dekoratīvās stikla šķiedras līmvielu) 
TC7301. Pēc pietiekošas žāvēšanas Tex-Color Glasdekorgewebe 
TC7401P nošpaktelēt ar piemērotu sienas špakteles lāpstiņu. Kad 
pildviela izžuvusi, virsmu noslīpē.

Špaktelējuma masas uznesumu iestrādā ar venēciešu gludināšanas 
lāpstiņu. Pie visām tehnoloģijām notiek vairāki špaktelējuma procesi  
uz atšķirīgi sagatavotām pamatnēm. Pēdējā procesa laikā noblīvēt ar 
venēciešu gludināšanas lāpstiņu.
Lai ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 izveidotu augstas 
kvalitātes virmas, pamatne jāsagatavo sevišķi rūpīgi. 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 pamatīgi samaisīt ar lēnas 
darbības maisītāju, iepildīt citā traukā un vēlreiz labi sajaukt.
Pirms iestrādes ietonēto materiālu vienu nakti nostādināt. 
Īpašo lāpstiņu asos stūrus pirms izmantošanas apstrādāt ar 

Pamatne

Pamatnes apdare/
apstrāde
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smalku slīpēšanas papīru .Principā pie visiem špaktelējuma 
uznesumiem attiecīgo lāpstiņu turēt ļoti plakaniski , taču neuzlikt 
pavisam lēzeni. Presējot ar lāpstiņas stūri izdarīt spiedienu un 
pie tam iespējami plakaniski vadīt/turēt lāpstiņu pār pamatni. Tex 
–Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 atsevišķos špaktelēšanas 
procesos tiek uznests šaurās, viegli diagonālās, malu joslās- 
nevienmērīgi veidotās klātnēs. Pie telpas augstuma apm. 2,50 m ir 
ieteicams maksimālais klātnes platums 0,50 m. Atsevišķas klātnes 
uznesamas mākoņveida pārkarē, lai nerastos taisnu līniju klātnes. 
Pie norobežotām būvkonstrukcijām, piem., durvīm, logiem utt., 
ieteicam uzlīmējot izveidot šauru norobežojošu joslu. Priekšroka 
dodama virsmu aplīmēšanai darba gaitā no jauna. Pēc pamata resp. 
vidus špaktelējuma kārtas uzklāšanas esošās špaktelējuma druskas 
jānoskrāpē un tikai nepieciešamības gadījumā ar centrbēdzes 
slīpētāju kopā ar atsūces iekārtu mašināli jānoslīpē pirms nākošā 
špaktelējuma uzklāšanas. Pie lielākām virsmām abus  darba 
noslēguma soļus jāveic paralēli diviem apstrādātājiem. Optiski 
sakrītošām virsmām pamata un noslēguma špaktelējums ar Tex 
–Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 jāveic vienam cilvēkam, jo 
katram strādniekam ir savs rokraksts.

Venēciešu gludā tehnoloģija, spīdoša 
Visas virsmas pamata resp. vidus špaktelējums ar Tex –Color 
Klassik- Kalkspachtel TC7603.Dekoratīvais špaktelējums ar Tex 
–Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 plankumu tehnoloģijā un ar 
sekojošu aglomerāciju. 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 patēriņš 700g/m2
Nolīdzinošā gludināšanas tehnoloģija, zīdaini matēts vizuālais 
efekts 
Visas virsmas pamata špaktelējums ar Tex –Color Klassik- 
Kalkspachtel TC7602. Vidus špaktelējums relatīvi biezs, ar Tex 
–Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 .Dekoratīvais špaktelējums ar 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 plankumu tehnoloģijā un ar 
sekojošu aglomerāciju. 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7602 patēriņš 600g/m2
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 patēriņš 700g/m2
Antīkā gludināšanas tehnoloģija, zīdaini matēta virsma ar ādas 
vizuālo efektu 
Visas virsmas pamata špaktelējums ar Tex –Color Klassik- 
Kalkspachtel TC7602. Dekoratīvais špaktelējums relatīvi biezs ar 
kaļķu špaktelējuma masu, un apmēram pēc 60 minūtēm, atkarībā no 
temperatūras un gaisa mitruma, viegli sapresēt. 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7602 patēriņš 600g/m2
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 patēriņš 700g/m2

Precīzi patēriņa rādītāji ir nosakāmi ar izmēģinājuma pārklājumiem.

Augstas kvalitātes tērauda venēciešu lāpstiņas , piem. no Štorha.  

Tehnoloģijas /Patēriņš

Darba rīki
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Pēc pietiekošas žāvēšanas, ātrākais pēc 12 stundām, virsmas var 
novaskot. Virsmu vaskošana ar Tex –Color Klassik- Wachs(vasku) 
TC7607 garantē papildus aizsardzību pret virsmu notraipīšanos.Ar 
Tex –Color Klassik- Wachs TC7607 apstrādātas virsmas var izmantot 
telpās ar augstāku gaisa mitrumu , piem., privātās pirtīs,(bez sāls 
ūdens , bez hlora), sanitārajās telpās. Neizmantot Tex –Color Klassik- 
Wachs TC7607 uz mitrām pamatnēm, kā arī pie noturīgas  vai tiešas 
mitruma slodzes. 

Visas neapstrādātās pārklājuma vietas rūpīgi nosegt. Krāsu traipus no 
visu veidu virsmām tūlīt nomazgāt ar ūdeni. 
Pievērst uzmanību vienmērīgam un ne pārāk biezam materiāla 
uzklājumam. Citādi virsmā var rasties plaisas vai sīki burbulīši(adatas 
dūrieni),kas parādās pēc noslēguma špaktelējuma. Obligāti jāievēro 
žāvēšanas laiki starp atsevišķiem špaktelējuma posmiem.Pārāk 
ātras apstrādes gadījumā virsmā. var izveidoties plaisas. Visi vidus 
špaktelējuma  padziļinājumi/bojājumi vai pacēlumi, piem., rupjas 
slīpējuma vai neaizvāktas javas pēdas parādās pēc noslēguma 
špaktelējuma. Pēc noblīvēšanas uz virsmas var parādīties pelēcīgs 
pelējums(metāla korozija) skatoties pēc materiāla krāsas toņa un 
paliekošā mitruma. Izmantojot piemērotu venēciešu gludināšanas 
lāpstiņu, no tā var gandrīz pilnīgi izvairīties.
Krāsu toņu iedarbība 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 krāsu toņu iedarbība ir 
atkarīga no izraudzītās kreatīvās tehnikas, uznešanas daudzuma 
kā arī izpildes veida.Saskaņā ar Tex –Color Klassik- Kalkspachtel 
TC7603 daudzveidīgajām izmantošanas iespējām krāsu toņu kartē 
attēlotie krāsu toņi var dot tikai vienu krāsu toņa ievirzi. Iesakām krāsu 
toņa novērtējumam izveidot parauga virsmu izraudzītā krāsu toņa kā 
arī vēlamās kreatīvās tehnikas novērtējumam.
Nav vienotu veca  marmora špaktelējuma masas pārklājuma 
pārstrādes atjaunošanas nosacījumu.Jautājumu gadījumā Mefert 
izmantojamā tehnoloģija  ir Jūsu rīcībā 
Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603 nav piemērots izmantošanai 
ūdens smidzināšanas vietās .

Pēc iespējas izmantot neatšķaidītu 

Visi krāsu toņi ir savstarpēji sajaucami bez ierobežojuma. Svarīga 
norāde:Tex –Color Klassik- Kalkspachtel TC7603  ir materiāls uz 
dabīgo  izejvielu bāzes.Krāsu toņu kolekcijā esošie krāsu paraugi pēc 
drukas tehnoloģijas atbilst visjaunākajam tehnikas līmenim. Iesakām 
pirms darbuzdevuma izpildes sākuma izveidot parauga virsmu 
iesniegšanai klientam. 

Nejaukt ar cita veida materiāliem, jo tādējādi tiek ietekmētas produkta 
specifiskās īpašības. Ir sajaucams vienīgi ar sārmus saturošiem 
pigmentiem. Neizmantot saistvielas saturošus ietonēšanas materiālus 

Darba rīki iestrādes laikā un uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar 
ūdeni. 

Aizsargslāņa 
uznešana 

Norāde 

Darba rīku tīrīšana
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Pie +200 un maks. 65% rel. gaisa mitruma pirmreizējo  špaktelējumu 
žāvēt vismaz 12 stundas, pamata špaktelējumu – vismaz 6 stundas. 
Pilnīgi izžūst . no 1 1/ 2 līdz 3 dienu laikā, atkarībā no slāņa biezuma 
.Galīgā stiprība tiek sasniegta pēc apm. 28 dienām .Pie zemākām 
temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie periodi pagarinās

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt  
vismaz +80 līdz maks200 . Iestrādes un žāvēšanas laikā izvairīties no 
caurvēja, augstām temperatūrām un tiešas saules staru iedarbības–
forsētas žāvēšanas gadījumā pastāv plaisu veidošanās risks.
Relatīvajam gaisa mitrumam jābūt zemākam par apm. 70%.

Žūšanas ilgums

Iestrādes 
temperatūra 

Norādījumi

5 kg

Sausumā,  vēsumā, drošībā no sala. Iesāktus iesaiņojumus 
cieši aizvērt. Lai izvairītos no materiāla piesārņošanas, iesakām 
iesaiņojuma sienas un malas rūpīgi notīrīt un atlikušo materiālu 
nosegt ar foliju. Sajauktu, ietonētu materiālu izmantot apm. 4 nedēļu  
laikā vietā. 

Kairina acis un ādu. Pastāv nopietnu acu bojājumu risks. Jāuzglabā 
bērniem nepieejamā vietā. Acu kontakta gadījumā ar produktu 
nekavējoties izskalot ar  lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta.
Darba laikā nēsāt aizsargbrilles.Ādas kontakta gadījumā ar produktu 
nekavējoties noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Darba laikā nēsāt 
aizsargcimdus. Norijot nekavējoties griezties pie ārsta  un uzrādīt 
etiķeti, resp. Tehniskās informācijas lapu. Nepieļaut ieplūšanu 
kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē.

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas 
materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas 
punktā. AW Atkritumu koda Nr.170904.

Iepakojuma izmēri

Uzglabāšana 

Ieteikumi par drošību 

Utilizācija
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Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi pielietojuma tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā 
pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu 
ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski 
pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī 
dokumenta redakcija zaudē spēku.
Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329

E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com  
www.tex-color.de Tehniskās informācijas aktualitāte: 03.2007.
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Pamatne Pamata klājums Starpklājums
Apmetums (MG, PII, 
PIII), betons Ja nepieciešams 

Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais 
gruntējums) LF TC 3301
Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 
(pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302

Tex-Color Quarzgrund  fein (smalkais 
kvarca gruntējums)

Apmetums (MG, PIVa, 
b, c )

ģipškartons,

ģipša celtniecības 
plātnes 

Ja nepieciešams 
Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais 
gruntējums) LF TC 3301
Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 
(pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302

Tex-Color Quarzgrund  fein (smalkais 
kvarca gruntējums). 

Nebojātas, matētas, 
normāli  uzsūcošas  
dispersijas 

Ja nepieciešams 
Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais 
gruntējums) LF TC 3301
Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 
(pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302

Tex-Color Quarzgrund  fein (smalkais 
kvarca gruntējums).

Nebojāti eļļas un 
laku krāsu segumi, 
spīdošas dispersijas 

Ja nepieciešams 
Tex –Color Tiefgrund3301 (padziļinātais 
gruntējums) LF TC 3301
Tex – Color Abbrennsperrkonzentrat 93301 
(pretuzliesmojuma koncentrāts) TC 3302

Tex-Color Quarzgrund  fein (smalkais 
kvarca gruntējums).

Klājuma izveide; pamatnes  pārbaudi skat. VOB 18 363, daļa C, Venēciešu špaktelējuma tehnoloģija 

Pielikums


