
KESTONIT LH 
Izlīdzinošais maisījums 

 
PIELIETOJUMS  
Paredzēta smalkajai sienu un griestu špaktelēšanai sausās telpās. Piemērots betona, apmetuma, cementa bāzes 

izlīdzinošo maisījumu, silikāta ķieğeļu, dedzinātu ķieğeļu, ģipškartona plākšņu izlīdzināšanai un griestu izlīdzināšanai ar 

izsmidzināšanas metodi. Raupjas virsmas pirms izlīdzināšanas (atkarībā no virsmas raupjuma) apmest ar Kiilto TT, SK 

vai LK izlīdzinošo maisījumu. Virsmas, kas apstrādāta ar Kestonit LH, ir gatava krāsošanai vai tapešu līmēšanai. (Nav 

piemērots zem keramiskajām flīzēm un sienu vinīla segumiem). Virsmu pirms tapešu līmēšanas ieteicams nokrāsot.  

PAMATNE  
Pamatnei jābūt sausai, stingrai, tīrai un bez putekļiem. Jaunu kārtu var uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā ir pilnībā nožuvusi. 

Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmu jānoslīpē.  

ĪPAŠĪBAS  
♦ Atbilst celtniecības materiālu emisijas klasei M1, 

♦ Nedrīkst lietot mitrās telpās, 

♦ Gaišā krāsā, 

♦ Zemākā uzklāšanas temperatūra +100C. 

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA  
Galvenā saistviela:   Polimēra-kaļķakmeņu bāzes pulveris 

Graudiņu lielums:    maks. 0,25 mm. 

Maks. slāņa biezums:   1…2 mm. 
 

PATĒRIŅŠ 
Apmēram: 1,2kg/m2/mm. 

MAISĪJUMA ATTIEC ĪBAS  
20kg Kestonit LH nepieciešams 7-7,5l ūdens. 

IESTRĀDES LAIKS  
Apmēram 24 stundas (+18°C). Ja sagatavot ā izlīdzinošā maisījuma masa jāsaglabā līdz nākamajai dienai, lai novērstu 

sažūšanu, trauku rūpīgi noslēgt. 

IETEICAMIE LIETOŠANAS APST ĀKĻI 
Telpas, špakteles un špaktelējamo materiālu temperatūra: +18...20°C. 

Materiālu mitrums: betons <90% RH.  

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA  
Špakteles pulveri lēnām maisot iejauc vēsā (+18°C), t īrā ūdenī, kamēr izveidojas viendabīga masa. 

Gatavai masai ļauj pastāvēt, apmēram, 15 minūtes un pēc tam vēlreiz samaisa. Špakteles masu uz virsmām uzklāj ar 

rokām, izmantojot metāla lāpstiņu, vai arī mehāniski - uzsmidzinot. Mehāniski uzklātu špakteles masu izlīdzina ar rokām, 

izmantojot metāla lāpstiņu.  

ŽŪŠANAS LAIKS  
Apmēram 24 stundas (+18°C). Ž ūšanas laiku ietekmē špakteles slāņa biezums, gaisa temperatūra un relatīvais mitrums. 

IEPAKOJUMS  
20kg papīra maisi. 

 



LIETOŠANAS DROŠ ĪBA UN VIDES AIZSARDZ ĪBA  
Produkts nesatur kaulu līmi un želantīnu. Izvairieties no ādas kontakta ar svaigu špakteles masu, jo tā ir sārmaina. 

Jaukšanas un slīpēšanas laikā ieteicams izmantot respiratoru. Par produktu var saņemt drošības datu lapu.  

UZGLABĀŠANA  
Neatvērta iepakojuma, uzglabājot sausos apstākļos, derīguma termiņš ir maks. 1 gads.  

 

UZMANĪBU! 
Ieteikumu pamat ā ir mūsu veiktie izm ēģinājumi un uzkr ātā pieredze. Tom ēr mēs nevaram iespaidot viet ējos 

apst ākļus un darbu izpildes kvalit āti, l īdz ar to m ēs par tiem nevaram uz ņemties atbild ību. Jaut ājumu gad ījum ā 

lūdzam vērsties pie m ūsu pārst āvja. 

 


