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Ņemot vērā sausās būves virsmas un kvalitātes prasības, 

špaktelēšana bieži tiek uzskatīta par vienu no visgrūtāk 

veicamajiem apdares procesa darbiem. Piedevām 

pēdējo gadu laikā būvdarbu pasūtītāju prasības darbu 

izpildē ir augušas. Ģipškartona virsmu kvalitātes obligāti 

ievērojamās pakāpes no Q1 līdz Q4 būvniecības 

standartos ir tikušas ieviestas, tomēr tās jāprot arī izpildīt.

Šī rokasgrāmata sniedz nepieciešamos teorētiskos un 

parāda svarīgos praktiskos principus kvalitatīvi augstvērtīgu 

virsmu izstrādei, lai ar teicami saskaņotiem uzņēmuma 

Knauf ražotajiem komponentiem varētu paveikt efektīvu 

un profesionālu darbu.

Turklāt tiek aprakstīti praktiskie paņēmieni un sniegti 

tehniski padomi, ko ir apkopojuši pieredzējušie uzņēmuma 

Knauf špaktelēšanas speciālisti.

Visbeidzot, Knauf špaktelēšanas kompetences 

rokasgrāmatā ir pieejamas visas nepieciešamās 

instrukcijas un standarti, kas speciālistam jāzina, lai 

nodrošinātu profesionālu plānošanu un izpildi.
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Ievads



Ar jēdzienu špakteļmasas jāsaprot ļoti daudzi izstrādājumi, 

kam tomēr ir dažādas lietošanas jomas. Saskaņā ar standartu 

LVS EN 13963 tiek izšķirti blīvējošie, šuvju un smalko 

špaktelēšanas darbu materiāli:

 blīvējošā špaktele ir paredzēta šuvju aizpildīšanai ar šuvju 

lenti;

 šuvju špaktele ir paredzēta šuvju aizšpaktelēšanai 

piemērotajās ģipškartona plākšņu malās bez šuvju lentes;

 smalkā špaktele (bieži saukta arī Finish) ir paredzēta 

blīvējošās un šuvju špakteles pārklāšanai vienā vai vairākās 

plānās kārtās un veido gatavo pabeigto šuves virsmu.

Špakteļmasu	veidi

Par špakteļmasām sauc visus materiālus, kas no 0 līdz 3 mm 

plānā kārtā tiek klāti uz ģipškartona, apmetuma vai citām 

minerālām virsmām. Materiāli, kurus klāj biezākā kārtā, tiek 

dēvēti par plāno apmetumu (piemēram, Knauf Multi-Finish). 

Principā ir trīs dažādi špakteļmasas veidi:

 gaisā žūstošas špakteļmasas (gatavās špakteļmasas)

 cietējošas, uz ģipša bāzes veidotas, špakteļmasas;

 uz cementa bāzes veidotas špakteļmasas.

Gaisā žūstošās, gatavās špakteļmasas sastāv no polimēru 

dispersijas kā saistvielas ar smalkām minerāla pildvielām 

un stabilizējošām vielām. Sacietēšana notiek žūstot. Izžūstot 

iztvaiko materiāla sastāvā esošais ūdens, tādējādi polimēru 

dispersijas daļiņas saplūst savā starpā un arī ar blīvējošajām 

vielām.

Cietējošās, uz ģipša bāzes veidotas, špakteļmasas sastāv 

no īpaša smalka ģipša (īpašs kalcija sulfāta pushidrāts) kā 

saistvielas parasti ar polimēru un smalku minerālu pildvielu 

piemaisījumu. Šīs masas ir pieejamas pulvera veidā maisos 

un būvobjektā ir jāsamaisa ar ūdeni.

Lietojot uz ģipša bāzes veidotās špakteļmasas, atkarībā no 

piemaisījumiem var būt dažādi sacietēšanas laiki. Tādējādi 

masas saskaņā ar standartu LV EN 13963 tiek iedalītas šādās 

klasēs:

 ātri sacietējošas: ar sacietēšanas laiku no 20 līdz 60 

minūtēm;

 normāli sacietējošas: ar sacietēšanas laiku no 60 līdz 180 

minūtēm;

 ilgi sacietējošas: ar sacietēšanas laiku ilgāk par 180 

minūtēm.

Knauf produkcijas sortiments ietver gan gatavās špakteļmasas, 

gan sausos maisījumus. Špakteļmasas ir lietojamas ne tikai 

ģipškartona šuvju apdarei, bet arī virsmas labošanai, plaisu un 

caurumu aizpildīšanai, tekstūras veidošanai un laminēšanai.

Špakteļmasas
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Knauf gatavās špakteļmasas 

ir parbaudītas un sertificētas 

Rozenhaimas BauBiologie 

institūtā Vācijā.

 

 



Gatavās	špakteļmasas

 Knauf gatavās špakteļmasas ir paredzētas iekšējiem 

apdares darbiem.

 Tās ir gaisā žūstošas špakteļmasas un pēc speciālas 

apstrādes ir sajauktas viendabīgā krēmveida masā. Tās 

ir speciāli samaisītas, lai uzklāšanas laikā neveidotos 

krāterveida iedobumi vai gaisa burbuļi. Tas dod iespēju visur 

garantēt augstu darba kvalitāti, kā arī ietaupīt laiku un naudu.

 Tā kā Knauf špakteļmasas ir sagatavotas lietošanai, nav 

nepieciešams gādāt par to, lai būvlaukumā būtu pieejams 

ūdens.

	Var paņemt vajadzīgo tepes daudzumu un pēc tam aizvērt 

trauku – Knauf gatavā špakteļmasa neizžūst. Tāpat nerodas 

nekādas atliekas.

 Knauf gatavās špakteļmasas demonstrē ļoti labas 

izlīdzināšanās un pielipšanas īpašības, un tās var vienlīdz labi 

apstrādāt gan ar manuālo, gan mehanizēto paņēmienu.

 Knauf  gatavās  špakteļmasas var klāt arī uz betona un 

apmetuma virsmām. Virsmām jābūt tīrām un bez taukiem vai 

apstrādātām ar piemērotu gruntēšanas līdzekli.

 Knauf  gatavās  špakteļmasas var tonēt ar krāsām un 

izmantot tekstūras veidošanai.

 Telpas un špakteļmasas temperatūrai jābūt vismaz 10 °C.

	Špakteļmasas nedrīkst mākslīgi sildīt.

Knauf	gatavās	špakteļmasas	
var	lietot	pēc	to	sasalšanas	un	
atkausēšanas
Ja gatavā špakteļmasasa ir sasalusi, tā jāatkausē istabas 

temperatūrā. Spaiņa virspusē var izveidoties ūdens un 

līmes kārta. Spaiņa saturs rūpīgi jāsamaisa, un pēc tam 

špakteļmasu var izmantot darbam. 

    

Uzmanību!
 Vairākkārtēja produkta sasalšana un atlaidināšana 

pavājina tā īpašības.

 Pirms katras nākamās tepes kārtas uzklāšanas 

noteikti jānogaida, kamēr ir nožuvusi iepriekšējā 

špakteļmasas kārta.

 Virsmu, kas apstrādāta ar Knauf gatavo 

špakteļmasu, nekad nedrīkst špaktelēt ar cietu (ķīmiski 

sacietējošu) špaktelēšanas masu. Savukārt Knauf gatavo 

špakteļmasu bez jebkādām problēmām var lietot uz 

cietējošām špakteļmasām.

 Knauf  gatavās špakteļmasas nedrīkst klāt uz sienām, 

kas ilgstoši ir bijušas pakļautas mitruma iedarbībai.

Žūšanas	laiks

 Knauf gatavās špakteļmasas ir tā dēvētās izžūstošās 

špaktelēšanas tepes, nevis ķīmiski sacietējošas špakteļmasas 

(pulveris). Tas nozīmē, ka žūšanas apstākļus ietekmē gaisa 

mitrums un temperatūra.

 Attiecībā uz žūšanas apstākļiem liela nozīme ir arī 

materiāla kārtas biezumam. Šuvju špaktelēšanā kārtas 

biezums ir atkarīgs no lietoto ģipškartona plātņu malas 

formas, kā arī plātņu attāluma.

 Knauf gatavās špakteļmasas (sk. Produktu pielietojuma 

tabulu) var izmantot papīra lentes iestrādei ģipškartona 

šuvēm ar AK malu.

 Slēgtās telpās pamatā jāgādā par piemērotu vēdināšanu, 

lai tajās pazeminātos relatīvais gaisa mitrums, un gaiss atkal 

varētu uztvert mitrumu.

 Nav ieteicams mainīt gatavo špakteļmasas žūšanas laiku, 

piem., pievienojot cementu vai ģipsi.

Žūšanas	laiks	gatavajai	špakteļmasai	zem	ģipškartona	šuves	lentes

Relatīvais 
mitrums

Temperatūra º C
16 21 27 32

90% 4-1/2D 3 D 49 h 36 h

85% 3 D 2 D 34 h 25 h

80% 2-1/4 D 38 h 27 h 19 h

70% 38 h 26 h 19 h 14 h

60% 29 h 20 h 14 h 10 h

50% 24 h 17 h 12 h 9 h

40% 20 h 14 h 10 h 7 h

30% 18 h 12 h 9 h 6 h

20% 16 h 11 h 8 h 5 h

10% 14 h 10 h 7 h 4 h

0% 13 h 9 h 6 h 4-1/2 h
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Izvēlieties	piemērotāko	špakteļmasu	jūsu	vajadzībām!

Špakteļmasu	sortiments

 Uniflott Fugenfüller Q-Filler Multi-
Finish

Super 
Finish

Fill & Finish Finitura

HRAK šuve ar Kurt lentes 
iestrādi

*** **     

AK šuve ar papīra lentes 
iestrādi

 **  *  *** *

Skrūvju 
aizšpaktelēšana

*** ***  *** *** *

Metāla stūru profīlu 
apstrāde

*** **  * * *

Ar papīru klātu metālu 
stūru iestrāde

   ** *** *

Ģipškartona virsmas 
špaktelēšana

*   *** ** **

Apmetuma un betona 
virsmas špaktelēšana

   ** *** **

Plānas virskārtas 
veidošana <1mm

   *** ** ***

Struktūru  
veidošana

   *** ** ***

Plaisu 
labošana

 ***  *** ** **

Struktūru 
veidošana

   *** ** ***

Plaisu 
labošana

 ***  *** ** **

*** teicama;  ** laba;  * nav piemērota

Kas	jāņem	vērā,	izvēloties	piemērotāko	produktu	
nepieciešamo	darbu	veikšanai

Lai izvēlētos konkrētajam darbam vispiemērotākos produktus, vispirms jāapsver, 

kādi apdares darbi ir plānoti un kādu rezultātu būtu vēlams iegūt. Būtu noderīgi 

iegūt informāciju par produktu līdzīgajām un atšķirīgajām īpašībām. Ir svarīgi 

saprast, vai darbi tiks veikti manuāli vai ar mehāniskām ierīcēm, piemēram, vai 

ir paredzēts izmantot bezgaisa smidzinātāju.

 

 

Špakteļmasu	sortiments



Špakteļmasu	sortiments

Izstrādājums Īss apraksts Lietojuma veids Īpašības Apstrāde

Knauf Uniflott
– Šuvju špakteļmasa
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Virsmu kvalitātei no Q1 
līdz Q2

– HRK un HRAK 
ģipškartona plākšņu šuvju 
pamata aizšpaktelēšanai un 
izlīdzināšanai bez armējuma 
lentes (pārējo šuvju veidošana 
ar šuvju lenti Knauf Kurt)

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Ļoti augsta stiprība
– Krāsa: bēša 

– Iesijāt līdz ūdens līmenim
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks no 
samaisīšanas līdz stinguma 
sākumam ― aptuveni 45 minūtes

Knauf Uniflott 
imprägniert
– Šuvju špakteļmasa
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Hidrofobizēta
– Virsmu kvalitātei no Q1 
līdz Q2

– HRK un HRAK impregnēto 
zaļo ģipškartona plākšņu šuvju 
pamata aizšpaktelēšanai telpās 
ar augstu mitruma līmeni bez 
armējuma lentes (pārējo šuvju 
veidošana ar šuvju lenti Knauf 
Kurt)

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Ūdensnecaurlaidība 
– Zaļa GKBI/GKFI nokrāsa ― 
kartona krāsā (saskarē ar ūdeni 
zaļa nokrāsa, sausa pulvera 
krāsa: bēša)

– Iesijāt līdz ūdens līmenim
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks no 
samaisīšanas līdz stinguma 
sākumam ― aptuveni 45 minūtes

Knauf Fugenfüller Leicht
– Pilnā špakteļmasa
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Virsmu kvalitātei no Q1 
līdz Q2

– Visu ģipškartona plākšņu 
šuvju pamata aizšpaktelēšanai 
ar šuvju lenti Knauf Kurt

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Krāsa: netīri balta

– Iesijāt līdz ūdens līmenim
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks no 
samaisīšanas līdz stinguma 
sākumam ― aptuveni 45 minūtes

Knauf Q-Filler
– Pilnā špakteļmasa
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Virsmu kvalitātei no Q1 
līdz Q2

– Visu ģipškartona plākšņu 
virsmas un šuvju pamata 
aizšpaktelēšanai ar šuvju lenti 
Knauf Kurt

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Krāsa: gaiši pelēka

– Iesijāt līdz ūdens līmenim
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks no 
samaisīšanas līdz stinguma 
sākumam ― aptuveni 45 minūtes

Knauf 
Fireboard-Spachtel
– Pilna smalkā špakteļmasa
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Paaugstināta mitruma 
aizturēšana
– Virsmu kvalitātei no Q1 
līdz Q2

– Knauf Fireboard plākšņu 
pamata aizšpaktelēšanai un 
visas virsmas pāršpaktelēšanai 
ar stikla šķiedras armējuma 
lenti 

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Stiprai Knauf Fireboard 
plākšņu uzsūkšanas spējai 
piemērota mitruma aizturēšana  
– Krāsa: netīri balta

Iesijāt līdz ūdens līmenim
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks no 
samaisīšanas līdz stinguma 
sākumam ― aptuveni 45 minūtes

Knauf Multi-Finish/M
– Virsmu špakteļmasa un 
plānais apmetums
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Virsmu kvalitātei Q4

– Ģipškartona plākšņu virsmu 
un betona virsmu pilnīgai 
aizšpaktelēšanai līdz 20 mm 
biezumam
– Īpaši gludām virsmām un 
špaktelēšanas tehnikām

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Ļoti elastīga
– Krāsa: netīri balta
– Var izlīdzināt līdz spodrumam
– Izstiepšanās līdz nulles 
vērtībai
– Multifinish M: ar automātisku 
apstrādi ar PFT RITMO 
powercoat

– Iesijāt līdz ūdens līmenim
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks: no 
samaisīšanas brīža 30 minūšu 
laikā sākt lietot, sadalīt un 
nogludināt
– Pēc aptuveni 50 minūtēm  
izlīdzināt



Špakteļmasu	sortiments

Izstrādājums Īss apraksts Lietojuma veids Īpašības Apstrāde

Knauf Super Finish
- Lietošanai gatava špakteļmasa
- Uz polimēra bāzes
-  Virsmu kvalitātei no Q2 līdz Q4

- Lieliska nobeiguma kārtas 
veidošanai
- Īpaši piemērota ģipškartona 
virsmām
- Ieteicamais kārtas biezums 
līdz 1mm

- Žūstošā tipa špakteļmasa
- Krēmveida konsistence
- Ļoti viegla izslīde un uzklāšana
- Viegla slīpēšana
- Blīvums 1,65 kg/l

- Materiālu var lietot tieši no 
spaiņa
- Pirms lietošanas ieteicams 
pārmaisīt
- Šķidrākas konsistences 
iegūšanai var pievienot ūdeni
- Uzklāt ar špakteļlāpstiņu, 
krāsotāju  rullīti vai bezgaisa 
smidzināšanas ierīcēm
- Slīpēšanai izmantot Nr. 180 
vai smalkākas graudainības 
smilšpapīru

Knauf Fill & Finish
- Lietošanai gatava špakteļmasa
- Uz polimēra bāzes
- Virsmu kvalitātei no Q1 līdz Q4

– Visu ģipškartona plākšņu 
virsmas un šuvju pamata 
aizšpaktelēšanai ar šuvju lenti 
Knauf Kurt

- Par 35% vieglāka nekā Knauf  
Super Finish
- Mazāks rukums
- Ļoti viegla slīpēšana
- Žūstošā tipa špakteļmasa
- Krēmveida konsistence
- Blīvums 1,10 kg/l

- Materiālu var lietot tieši no 
spaiņa
- Pirms lietošanas ieteicams 
pārmaisīt
- Šķidrākas konsistences 
iegūšanai var pievienot ūdeni 
- Uzklāt ar špakteļlāpstiņu, 
krāsotāju  rullīti vai bezgaisa 
smidzināšanas ierīcēm
- Slīpēšanai izmantot Nr. 220  
graudainības smilšpapīru

Knauf Dust Control
- Lietošanai gatava špakteļmasa 
ar samazinātu putekļu daudzumu
- Uz polimēra bāzes
- Virsmu kvalitātei no Q3 līdz Q4

- Īpaši piemērota telpu remontam 
un renovācijas darbiem, jo nerada 
daudz  putekļu 

- Ar unikālu sastāvu, kas rada 
daudz mazāk putekļu
- Viegla
- Žūstošā tipa špakteļmasa
- Krēmveida konsistence
- Mazāks rukums
- Ļoti viegla slīpēšana
- Blīvums 1,10 kg/l

- Materiālu var lietot tieši no 
spaiņa
- Pirms lietošanas ieteicams 
pārmaisīt
- Slīpēšanai izmantot Nr. 220 
graudainības smilšpapīru

Knauf Finitura
- Lietošanai gatava špakteļmasa 
ar zemu putekļu daudzumu 
- Marmora izskata virsmas 
iegūšanai
- Uz polimēra bāzes

- Ļoti plānas nobeiguma kārtas 
uzklāšanai
- Ieteicamais kārtas biezums  
< 0,5 mm

- Pēc uzklāšanas iegūst marmora 
izskata spoguļvirsmu
- Var tikt izmantota Stucco 
Veneziano virsmas efekta 
iegūšanai
- Iespējams jaukt ar krāsām

- Materiālu var lietot tieši no 
spaiņa
- Pirms lietošanas ieteicams 
pārmaisīt
- Pēc uzklāšanas sauso virsmu 
izlīdzināt ar špakteļlāpstiņu
- Nobeigumā slīpēšana nav 
nepieciešama

Knauf ProSpray
- Lietošanai gatava šķidras 
konsistences špakteļmasa 
- Uz polimēra bāzes
- Virsmu kvalitātei no Q3 līdz Q4

- Īpaši paredzēta uzklāšanai ar 
bezgaisa smidzināšanas ierīcēm
- Nobeiguma kārtas veidošanai

- Nodrošina platu, nepārtrauktu 
strūklu caur smidzināšanas ierīces 
sprauslu
- Krēmveida konsistence neaizs-
prosto sprauslu
- Žūstošā tipa špakteļmasa

- Uzklāšanai izmantot bezgaisa 
smidzināšanas ierīces, piemēram, 
PFT Samba XL
- Pēc uzklāšanas virsmu 
izlīdzināt ar 80 cm  izlīdzinošo 
špakteļlāpstiņu
- Slīpēšanai izmantot Nr. 220  
graudainības smilšpapīru

Knauf 
Safeboard-Spachtel
– Šuvju špakteļmasa
– Pulvera veidā
– Uz ģipša bāzes
– Neitralizē rentgena starus
– Virsmu kvalitātei Q1

– Knauf Safeboard pamata 
aizšpaktelēšanai bez armējuma 
lentes 

– Sacietēšana notiek saistes 
procesā
– Dzeltenīga nokrāsa Safeboard 
krāsā
– Neitralizē rentgena starus 

– Iesijāt līdz ūdens līmenim un 
ļaut izmirkt
– Manuāla apstrāde ar ķelli vai 
špakteļlāpstiņu
– Apstrādes laiks no samaisīšanas 
līdz stinguma sākumam : 
aptuveni 45 minūtes





Instrumenti

Lai špaktelēšanas darbus varētu veikt efektīvi, noteikti 

ieteicams strādāt ar profesionāliem darbarīkiem. Tas ļauj 

darboties ātrāk (mazāk darba procesu) un iegūt labāku 

rezultātu. Knauf špaktelēšanas produkcijas sortiments 

sekmīgi apvieno vienkāršu lietošanu un lielisku galarezultātu. 

Arī darbarīku izvēles pamatā ir identisks standarts.

Pilnīgi iespējams, ka vairāki produkti vietējā tirgū vēl nav 

zināmi vai nav pietiekami novērtēti. Varbūt ir nepieciešams 

pārskatīt  līdzšinējos darba paņēmienus. Tomēr mērķis 

vienmēr saglabājas viens: strādāt efektīvāk, vieglāk un 

vienkāršāk! Ar Knauf instrumentiem tas ir iespējams,  pie 

tam visaugstākajā darba kvalitātē.

Piederumi	un	apstrādes	ierīces

Špakteļlāpstiņa ar skrūvgriezi

 Šuvju lentes iestrādei
 Skrūvju galviņu aizšpaktelēšanai
 Noapaļotā forma atvieglo lentas iestrādi iekšējos stūros

Šveices ķelle ar izliekumu

 HRAK/SK/SFK/VK šuvju nogludināšanai, 
 izmantojot sausos maisījumus
 Ļauj veikt pēdējo darba posmu ar vienu darbību

Pagarinātājs izlīdzinošai špakteļlāpstiņai

 Paredzēts griestu izlīdzināšanai
 Piemērots visiem izmēriem

Špakteļlāpstiņa iekšējo stūru špaktelēšanai

 Speciāli veidota iekšējo stūru adparei
 Vienlaicīgi nogludina abas stūra puses, 
 neradot gropes špaktelēšanas materiālā

Špakteļlāpstiņa ārējo stūru špaktelēšanai 

 Speciāli veidota ārējo stūru adparei
 Vienlaicīgi nogludina abas stūra puses ar tīru lāpstiņas malu
 Ievērojami atvieglo griestu kupolu apaļo 
 ārējo stūru veidošanu

Izlīdzinošā špakteļlāpstiņa 

 Speciāli paredzēta darbam ar gatavām špakteļmasām
 Ļoti ērts rokturis un elastīgs asmenis
 Pieejama 45 cm, 60 cm, 80 cm un 100 cm izmēros



Instrumenti

Rokas slīpmašīna ar Abranet slīpēšanas režģi

 Efektīvi nodrošina putekļu uzsūkšanu
 Vienkārša attīrīšana
 Ilgāks ekspluatācijas laiks

Hopper ierīce

Tvertne ar papīru klātu stūru iestrādei

 Gatavās špakteļmasas  dozēšana uz stūra aizsargprofila

 Piemērota ārējiem, iekšējiem, noapaļotajiem un L veida stūra aizsargprofiliem

 Ļoti ekonomisks špakteļmasas patēriņš

 Ātrs, tīrs darbs

Ārējo stūru veltnītis

 Ārējā stūra profila piespiešanai
 Augstu stūru iestrādei bez papildus
 paaugstinājuma izmantošanas

 Jet ķelle

 Skrūvju galviņu aizšpaktelēšanai perforētiem griestiem
 Caurums vidū paredzēts skrūvēm griestos
 Caurums stūrī paredzēts skrūvju galvu 
 aizšpaktelēšanai malās

 Liekās špakteļmasas noņemšanai 
 perforēto paneļu griestu šuvēs
 Špakteļlāpstiņas speciālie 
 uzliktņi novērš virsmas sabojāšanu perforēto  
 paneļu griestu aso stūru štances malās

Jet špakteļlāpstiņa



Šuvju	lentes

Šuvju lentes funkcija ir stiprināt špakteļmasas šuvi. Tirgū 

tiek piedāvātas četru veidu šuvju lentes, kas ir daļēji 

atšķirīgas to materiāla veida un mehānisko īpašību dēļ:

  sietiņlentes;

  stikla šķiedras lentes;

  papīra šuvju lentes;

  Knauf šuvju lente Kurt.

Sietiņlentes un stikla šķiedras lentes nodrošina mazāko 

aizsardzību pret plaisām. Šīs šuvju lentes veids darbojas 

tikai tad, ja režģojums ir zināmā mērā nospriegots. Tas 

nozīmē, ka līdz šā nospriegojuma panākšanai šuve jau var 

radīt plaisu.

 

Ja sietiņlente tiek izmantota HRAK šuvēs, šuvju lente vidū 

veido iedobi. Šeit jau ir ieprogrammēta apdares kļūda. 

Tikai nedaudz labākas attiecībā uz nodrošinājumu pret 

plaisām ir stikla šķiedras lentes. Galvenā priekšrocība 

ir vienkāršā nošpaktelēšana. Stikla šķiedras lentes tiek 

ieteiktas Knauf Fireboard aizšpaktelēšanai, lai panāktu 

nepieciešamo ugunsdrošību bez degtspējīgām daļām.

Profesionāli	 veidota	 šuve	 vienmēr	 tiek	 pastiprināta	 ar	

papīra	šuves	lenti. Pretstatā stiklšķiedras un pašlīmējošiem 

pastiprinājuma materiāliem papīram ir krietni lielāka stiepes 

izturība un tas daudz labāk spēj novērst ēkas kustības 

rezultātā radušās plaisas, līdz ar to samazinot reklamāciju 

skaitu.

Knauf	šuvju	lentes



Šuvju	lentes

Knauf papīra šuves lente

 Īpaši izturīga pret plīšanu; nestiepjas un neburzās
 Optimāli piemērota lietošanai ar gatavajām špakteļmasām
 Plānais, bet izturīgais papīrs nodrošina stipru un nemanāmu 
 ģipškartona šuves apstrādi.
 Vienmērīgais papīra biezums nodrošina līdzsvarotu ūdens 
 uzsūkšanu no gatavās špaktelēšanas tepes, kas samazina 
 burbuļu veidošanos.
 Centrālais locījums atvieglo stūru apstrādi.

Stikla šķiedras lentes

 Izmantojama ar sausām un gatavām špakteļmasām
 Ļoti vāja aizsardzība pret plaisām

Knauf šuvju lentes Kurt

 Labākā aizsardzība pret plaisām, iestrādājot ar sausām
 cietējošām špakteļmasām
 Ja šuvē tomēr rodas plaisas, Knauf Kurt šuvju lente 
 tās noslēpj, pateicoties savai elastībai

Knauf  elastīgā metāla stūru lente

 SHEETROCK® ar papīru pārklātā metāla lente dod iespēju iegūt ilglaicīgus, ļoti izturīgus un vienkārši izveidojamus ārējos un iekšējos stūrus. 
 Īpašā iekšēji vērstā rupjā papīra perforācija veido stabilu savienojumu ar gatavo špakteļmasu un plātņu virsmu, un īpaši gludā 
 un izturīgā papīra ārējā virsma novērš papīra pūkošanos pie slīpēšanas.
 Cinkotais tērauds garantē stipru aizsardzību pret triecieniem. Tērauds ir pielīmēts ar speciālu saistvielu, kas novērš tā atdalīšanos mitruma iedarbības rezultātā.
 Izmantojama jebkura leņķa iekšējiem un ārējiem stūriem.
 Lieliski piemērota liekumiem, velvēm utt.
 Ieteicams izmantot stūros ar dažādu krāsu toņu pāreju. Asais stūris nodrošinās precīzu, taisnu līniju.

Sietiņlentes

 Izmantojama tikai ar sausām špakteļmasām
 Ļoti vāja aizsardzība pret plaisām



Stūru	aizsargprofili

Knauf-	 SHEETROCK®	 ar	
papīru	klāti	metāla	profili

  Augsta nodilumizturība salīdzinot 

ar alumīnija stūru aizsargprofiliem, 

neveido spīdīgus stūrus.

 Speciālais papīra pārklājums 

veido optimālu savienojumu ar plātņu 

virsmu un krāsu.

 Cinkotais tērauds garantē 

stiprāku aizsardzību salīdzinājumā ar 

alumīnija profīliem.

  Aizsargā pret ēkas kustību izraisītu 

plaisāšanu (nekādu rukuma plaisu).

 Bojājuma gadījumā atvieglo stūra 

labošanu.

 Mazāk reklamāciju sakarā ar 

virsmas plaisāšanu. 

Vienkāršāka	lietošana

Knauf gatavo špakteļmasu ieteicams 

uzklāt ar krāsotāju veltnīti, izmantojot 

speciālo tvertni „Hopper”*.

 

 

Knauf	stūru	aizsargprofili

Ar papīru pārklāts stūra profīls Dallas B1

90° ārējam stūrim. Piemērots visiem plātņu biezumiem.

Garums:   3,05 m
A  16,0 mm
B  20,5 mm
C  20,5 mm
D  16,0 mm

 

Ar papīru pārklāts stūra profīls Las Vegas B2

90° iekšējiem stūrim. Piemērots visiem plātņu biezumiem. Ieteicams izmantot iekšējos stūros ar spraugām līdz 8mm

Garums:   3,05 m 
A  16,0 mm
B  9,5 mm
C  9,5 mm
D  16,0 mm

 

Garums:   3,05 m
A  12,7 mm
B  24,0 mm
C  32,0 mm

Ar papīru pārklāts L veida malas profīls GÖPPINGER

Paredzēts 12,5 mm ģipškartona plātnēm. 

Rādiuss:   19 mm
Garums: 3,05 m
A  16,0 mm
B  16,0 mm

Ar papīru pārklāts noapaļots iekšējais stūra profīls Santa Fe SLIC

90° iekšējam stūrim. Ieteicams izmantot telpās ar augstām sanitārajām prasībām. Atvieglo stūra tīrīšanu.

  Rādiuss mm

Rādiuss:   19 mm
Garums: 3,05 m
A  15,0 mm
B  19,0 mm
C  15,0 mm

Ar papīru pārklāts noapaļots stūra profīls DALLAS SLOC

90° ārējam stūrim. Piemērots visiem plātņu biezumiem. 

  
Rādiuss mm

* skatīt nodaļu ģipškartona špaktelēšana - stūru 
apstrāde





Kvalitātes	standarti

Atkarībā no špaktelēšanas optiskajām prasībām Vācijas Ģipša 

ražotāju asociācija, kā arī Eiropas Ģipša ražotāju asociācija 

Eurogypsum ieviesa četras kvalitātes pakāpes.

1.	kvalitātes	pakāpe	(Q1)
Virsmām bez optiskajām un dekoratīvajām prasībām.

Špaktelēšana atbilstoši Q1 iekļauj savienojumu aizpildīšanu 

starp ģipškartona plāksnēm, kā arī stiprinājuma materiāla 

redzamo daļu pārklāšanu.

Praktiski tas nozīmē darbu ar Knauf Uniflott HRAK/HRK 

šuvēm, Knauf Fugenfüller Leicht vai Knauf Fill & Finish un 

šuvju lenti AK šuvēm.

Šādā veidā izveidotā virsma ir piemērota flīžu, plākšņu vai 

bieza apmetuma ieklāšanai. 

2.	kvalitātes	pakāpe	(Q2)
Virsmām ar „parastajām” sienu un griestu prasībām. 

Špaktelēšanas mērķis ir izlīdzināt šuvju daļu, iekšējos un 

ārējos stūrus, kā arī stiprinājuma materiālu ar plākšņu virsmu 

bezpakāpju pāreju.

Špaktelēšana saskaņā ar Q2 iekļauj pamata špaktelēšanu 

(Q1), kā arī papildu špaktelēšanu (smalko špaktelēšanu, 

resp., Finiša), līdz tiek panākta bezpakāpju pāreja uz plāksnes 

virsmu. Nedrīkst palikt redzami nekādi apdares nospiedumi 

vai špakteles izciļņi. Tādā gadījumā skartās vietas ir jānoslīpē.

Praktiski tas nozīmē divus darba posmus (tīri strādājot) 

ar nobeidzošo pāreju noslīpēšanu. Vienkāršākā veidā un 

kvalitatīvi augstvērtīgāku rezultātu var panākt, ja otrajā darba 

posmā aptuveni 30 cm platumā uzklāj gatavo špakteļmasu 

Knauf Super Finish vai Knauf Fill & Finsih.

 

Neņemot vērā korekti uzklāto špaktelmasu Q2 virsmas 

kvalitātē, pēc krāsas uzklāšanas bieži iezīmējas šuves. Izplatīts 

cēlonis tam ir nepietiekamā vai iztrūkstošā gruntēšana 

ar, piem., Knauf Tiefengrund. Atšķirīgā špakteļmasas un 

kartona uzsūkšanas spēja izraisa struktūras un kārtas 

biezuma atšķirības un tādējādi izteiktas šuvju iezīmes. 

Gruntēšanas līdzekļa uzklāšana vienmēr ir nepieciešama. 

Knauf gatavās špakteļmasas ir krāsas ziņā piemērotas 

turpmākai Knauf Uniflott apdarei un ģipškartona plākšņu 

kartona uzsūkšanas īpašībām; uzklājot krāsu, tās samazina 

krāsas kontrastus un kārtu biezuma atšķirības, turpmāk 

novēršot šuvju iezīmēšanos.

Šādā veidā apdarinātā virsma ir piemērota vidējas 

un rupjas struktūras sienu apdarei (piem., rupjas 

šķiedras tapetēm), matētas struktūras krāsojumam 

(piem., dispersijas krāsa, ko uzklāj ar jērādas rullīti) un 

apmetumam ar graudainumu > 1 mm.

Uzmanību!
Q2 sienas apdares un krāsas pamatnei sānu 

gaismas iedarbībā nevar izslēgt šuvju iezīmēšanos.

Ģipškartona virsmu kvalitātes standarti



Ģipškartona	virsmu	kvalitātes	standarti

3.	kvalitātes	pakāpe	(Q3)
Virsmām ar paaugstinātām optiskajām prasībām, kas izriet 

no Q2.

Špaktelēšana saskaņā ar Q3 kvalitāti iekļauj standarta 

špaktelēšanu Q2 ar papildu platāku šuvju nošpaktelēšanu, 

kā arī asu visas virsmas noklāšanu ar špakteļmasu poru 

aizpildīšanai. Pēc nepieciešamības, t. i., ja ir špakteles 

izciļņi, nošpaktelētās virsmas ir jānoslīpē.

Praktiski tas nozīmē visas virsmas asu noklāšanu ar, piem., 

gatavo špakteļmasu Knauf Super Finish vai Knauf Fill & 

Finish, kas krāsas ziņā ir piemērots kartona virsmai, ko ļoti 

labi var apstrādāt un noslīpēt, kā arī racionāli iesmidzināt 

ar bezgaisa smidzināšanas ierīcēm.

Šādā veidā apstrādātās virsmas ir piemērotas smalkas 

struktūras sienas apdarei, matētam smalkas struktūras 

krāsojumam un virskārtas apmetumam ar graudainumu 

< 1 mm.

Jāatceras, ka arī šādam špaktelējumam šuvju iezīmēšanās 

sānu apgaismojumā nav 100% izslēdzama, tomēr šuvju 

iezīmēšanās izteiktība salīdzinājumā ar Q2 špaktelējumu ir 

ievērojami niecīgāka.

4.	kvalitātes	pakāpe	(Q4)
Virsmām ar visaugstākajām optiskajām prasībām.

Špaktelēšana iekļauj standarta špaktelēšanu Q2, kā arī 

visas virsmas pārklāšanu un visas virsmas izlīdzināšanu ar 

vismaz 1 mm biezu kārtu.

Praktiski tas nozīmē visas virsmas pārklāšanu ar gatavo 

špakteļmasu Knauf Super Finish vai Knauf Fill&Finish. 

Tā tiek uzklāta ar roku, krāsotāju rullīti vai bezgaisa 

smidzināšanas ierīci 1 līdz 2 mm biezā kārtā un izlīdzināta. 

Pēc nepieciešamības uzklāj otru – plānāku - kārtu. Pēc 

noslīpēšanas iegūst optimālu vienmērīgi gludu virsmu.

Šādā veidā apdarinātās virsmas ir piemērotas gludam, 

spīdīgam vai strukturētam sienas pārklājumam (piem., 

metalizētas vai vinila tapetes), caurspīdīgai vai augstvērtīgai 

špaktelēšanas un izlīdzināšanas tehnikai.

Virsmu apstrāde atbilstoši Q4 prasībām samazina iespējamo 

plākšņu virsmas vai šuvju iezīmēšanos. Nevēlami efekti, 

piemēram, mainīgi ēnojumi sānu apgaismojumā pārsvarā 

tiek novērsti, tomēr 100% tie nav izslēdzami, jo gaismas 

ietekme dienas gaitā ievērojami mainās. Strādājot manuāli, 

pilnīgi gludu un ēnojuma neietekmētu špaktelējuma virsmu 

pie sānu apgaismojuma panākt nav iespējams.



Kvalitātes	standarti

Q1 Q2 Q4Q3

Piemērota:
	Virsmām, kam paredzēta flīžu un
 plākšņu apdare vai bieza apmetuma 
 kārta

Virsmām, kam nav nekādu optisku 
(dekoratīvu) prasību.

Lietojums
	Šuvju aizpildīšana
	Redzamo stiprinājuma 
 līdzekļu pārklāšana

Piemērota:
	Vidējas un rupjas struktūras 
 sienu apdarei; 
	Pildošam un strukturētam
 krāsojumam/pārklājumam; 
	Apdares apmetumam ar 
 graudainumu > 1 mm

Atkāpes – īpaši sānu apgaismojumā – 
nav izslēdzamas

Parastajām optiskajām sienas un 
griestu virsmu prasībām.

Lietojums
	Kvalitātes pakāpe (Q1)
	Papildu špaktelēšana 
 (smalkā špaktelēšana), 
 līdz panāk bezpakāpju pāreju 
 uz plāksnes virsmu

Piemērota:
	Vidējas un rupjas smalkas 
 struktūras sienu apdarei; 
	Matētam, nestrukturētam
 krāsojumam/pārklājumam; 
	Apdares apmetumam ar
 graudainumu < 1 mm

Atkāpes – īpaši sānu apgaismojumā  – 
nav izslēdzamas

Paaugstinātām optiskām špaktelēto 
virsmu prasībām.

Lietojums
	Kvalitātes pakāpe (Q2)
	Plata šuvju aizšpaktelēšana, 
 kā arī asa pārpalikuma noņemšana
 no kartona virsmas, lai poras
 piepildītu ar špakteļmateriālu

Piemērota:
	Gludai vai strukturētai sienu 
 apdarei ar spīdumu, piem., 
 metalizētas vai vinila tapetes;
	Caurspīdīgam pārklājumam vai
 krāsojumam/pārklājumam 
 ar vidēju spīdumu;
	Stuccolustro vai citai augstvērtīgai
 gludai tehnikai.

Ja gaismas īpatnības (piem., sānu 
apgaismojums) var ietekmēt gatavās 
virsmas optiku, turpmākie nevēlamie 
efekti (piem., ēnojums, minimāli 
marķējumi) tiek novērsti.

Augstām optiskām prasībām

Lietojums
	Kvalitātes pakāpe (Q2)
	Pilna virsmas nošpaktelēšana 
 vismaz 1 mm biezā kārtā

Ģipškartona	virsmu	kvalitātes	standarti

Knauf	ģipškartona	virsmu	kvalitātes	līmeņi

Q1

Q2

Q3

Q4

HRAK un HRK špaktelēšanas uzbūve ar 
Uniflott vai Uniflott imprägniert 

AK špaktelēšanas uzbūve SFK špaktelēšanas uzbūve



Ģipškartona	virsmu	kvalitātes	standarti

Knauf	ģipškartona	virsmu	kvalitātes	līmeņu	sistēmas

Q Filler, Fugenfüller, 
Base Filler

Q Filler, Fugenfüller, Base Filler

Q Filler, Fugenfüller, Base Filler

Tiefengrunt

Uniflott (Q1)
Uniflott (Q2)

Fugenfüller, Fill & Finish 
ar šuves lenti (Q1)
Fugenfüller, Fill & Finish (Q2)

 
Uniflott, Fugenfüller (Q1)
Uniflott, Fugenfüller (Q2)

Super Finish, Fill & Finish (Q3)
Super Finish, Fill & Finish, 
ProSpray Plus (Q4)

Super Finish, Fill & Finish (Q3)
Super Finish, Fill & Finish, 
ProSpray Plus (Q4)

Super Finish, Fill & Finish (Q3)
Super Finish, Fill & Finish, 
ProSpray Plus (Q4)

HRAK mala

AK mala

SFK mala



Kvalitātes	standarti

AK mala

Knauf gipškartona virsmas kvalitātes standarti Q1-Q4 praksē

Q1 Q2

Q3 Q4

Knauf Fugenfuller ar Kurt šuves lenti vai
Knauf Fill & Finish ar papīra šuves lenti (1x kārtā)

Knauf Fugenfuller ar Kurt šuves lenti vai
Knauf Fill & Finish ar papīra šuves lenti (2x kārtās) un
visas virsmas pārklāšana ar Knauf Super Finish <1mm plānā kārtā

Knauf Fugenfuller ar Kurt šuves lenti vai
Knauf Fill & Finish ar papīra šuves lenti (2x kārtās)

Knauf Fugenfuller ar Kurt šuves lenti vai
Knauf Fill & Finish ar papīra šuves lenti (2x kārtās) un
visas virsmas pārklāšana ar Knauf Super Finish vai ProSPray >1mm biezā kārtā



Ģipškartona	virsmu	kvalitātes	standarti

Knauf gipškartona virsmas kvalitātes standarti Q1-Q4 praksē

HRAK mala

Q1 Q2

Q3 Q4
Knauf Uniflott (1x kārtā)

Knauf Uniflott (2x kārtās) un
visas virsmas pārklāšana ar Knauf Super Finish <1mm plānā kārtā

Knauf Uniflott (2x kārtās)

Knauf Uniflott (2x kārtās) un
Knauf Fill & Finish ar papīra šuves lenti (2x kārtās) un
visas virsmas pārklāšana ar Knauf Super Finish vai ProSPray >1mm biezā kārtā



HRK malas 

Pusapaļa garā mala

HRAK malas

Pusapaļa slīpa garā mala

AK mala 

Slīpa garā mala

VK mala

Pilna garā mala

SFK mala

 Šķelta mala ar fāzīti

SK mala 

Griezta ar asām šķautnēm

Ģipškartona	špaktelēšana

Tā kā ģipškartona plākšņu ražošanas process notiek 

nepārtraukti pie konveijera, ģipškartona plāksnēm ikreiz 

ir sagatavotas „bezgalīgi garas” garās malas un grieztās/

šķeltās malas to īsākajā pusē, jo plāksne pēc noņemšanas 

no konveijera tiek nogriezta vēlamajā garumā. Rūpnieciski 

sagatavotās garās malas parasti ir kartonā iestrādāta pilna 

mala VK), pusapaļa mala HRK, pusapaļa slīpa mala HRAK, 

slīpa ēvelēta mala AFK) vai slīpa mala AK. Pieres mala var 

būt ar atklātu ģipša iekšējo slāni SK vai SFK izpildījumā.

HRAK un AK malu izpildījumi sausās būves tirgū ir visbiežāk 

izmantotie malu veidi. Izmantojot HRAK malu kopā ar Knauf 

Uniflott sauso maisījumu, šuvi var nošpaktelēt bez šuvju 

lentes. Visiem citiem malu veidiem neatkarīgi no špakteles 

materiāla vienmēr ir nepieciešama šuvju lente. Lietojot AK 

malas, šuvju špaktelēšanai papildus var ietaupīt līdz 30% 

špaktelēšanas materiāla. Būvobjektos bieži sastopamajām 

jauktajām šuvēm, kas tiek izstrādātas, pielāgojot grieztās 

daļas, vienmēr ir jāizmanto šuves lentes. Jauktās šuves 

ir šuves, kas sastāv no diviem dažādiem malu veidiem, 

piemēram, HRAK pie SK vai SFK.

Visiem citiem malu veidiem neatkarīgi no špakteles 

materiāla vienmēr ir nepieciešama papīra šuvju lente vai 

izstrādājums Knauf Kurt. 

Malu	veidi	pie	ģipškartona	plākšņu	šuvēm

Ģipškartona būvniecības plāksnēm parasti ir sastopamas septiņas malu formas:

Izplatītākās	formas



Q1	kvalitātes	virsmas	iegūšana
HRAK	mala,	izmantojot	Knauf	Uniflott

Ģipškartona	špaktelēšana

Uzmanību!	
Izmantojot gatavo špakteļmasu, nekādā gadījumā nav pieļaujama tūlītēja papīra šuves 

lentes pārklāšana ar špaktelēšanas masu! Materiālam vispirms ir jānožūst.

Līdzeni, bez liela spiediena gareniski novilkt ar lāpstiņu.

Bez liela spiediena gareniski novilkt ar lāpstiņu tā, lai 

veidotos vienmērīga, aptuveni 10 cm plata un vismaz 1 mm 

bieza špakteļmasas kārta.

Bez liela spiediena gareniski novilkt ar lāpstiņu tā, lai 

veidotos vienmērīga, aptuveni 10 cm plata un vismaz 1 mm 

bieza špakteļmasas kārta.

Ieklāt papīra šuvju lenti ar rullīša ārējo pusi un piespiest 

ar špakteļlāpstiņu. Tālāk, turot lāpstiņu 45°leņķī pret 

špaktelējamo virsmu, piegludināt lenti pie šuves, viegli 

piespiežot un atstājot zem lentes mazliet mazāk par 0,5 mm 

špakteļmasas kārtas. Ļaut maisījumam nožūt.

Aizpildīt šuvi ar Knauf Uniflott sauso maisījumu, izmantojot 

špakteļlāpstiņu vai gludā klājuma ķelli. Maisījums ir 

jāaizpilda šķērsām pietiekamā daudzumā, jāiespiež šuvē 

no abām pusēm, lai pie abām plāksnes malām veidotos 

pietiekams daudzums šuvju špakteļmasas.

Aizpildīt šuvi ar Knauf Fugenfuller sauso maisījumu, 

izmantojot špakteļlāpstiņu vai gludā klājuma ķelli.

Aizpildīt šuvi ar Knauf Fill & Finish gatavo  maisījumu, 

izmantojot špakteļlāpstiņu vai gludā klājuma ķelli.

Novilkšana ar gludā klājuma ķelli.

Ieklāt šuvju lenti Knauf Kurt ar rullīša ārējo pusi un 

piespiest ar špakteļlāpstiņu. Tālāk, turot lāpstiņu 45°leņķī 

pret špaktelējamo virsmu, piegludināt lenti pie šuves, viegli 

piespiežot un atstājot zem lentes mazliet mazāk par 0,5 

mm špaktelēšanas tepes. Ļaut maisījumam nožūt.

AK	mala,	izmantojot	sauso	maisījumu	Fugenfuller

AK	mala,	izmantojot	gatavo	maisījumu	Fill	&	Finish



Ģipškartona	špaktelēšana

Ja SFK malas nav izgatavotas rūpnieciski, grieztā mala jānoēvelē ar malu ēveli Malas kartons jānoslīpē ar Abranet rokas slīpmašīnu. 

Aizpildīt šuvi ar Knauf Uniflott vai Fugenfuller sauso maisījumu, 

izmantojot špakteļlāpstiņu vai gludā klājuma ķelli. Maisījums 

ir jāaizpilda šķērsām pietiekamā daudzumā, jāiespiež šuvē no 

abām pusēm, lai pie abām plāksnes malām veidotos pietiekams 

daudzums šuvju špakteļmasas. Ļaut nožūt.

Šuves lentes iestrādi veikt, sekojot AK malas šuves apstrādeiLai novērstu putekļu pielipšanu un regulētu uzsūkšanas spējas, 

tieši pirms šuvju aizpildīšanas vaļējo ģipša slāni apstrādāt ar 

Knauf Tiefengrund. 

Jauktās	šuves

Šuvju	apstrāde

Uzmanību!	
„Jauktajām šuvēm” visbiežāk ir novērojams šāds klasiskais defekts: krāsošanas darbu laikā vai pēc tiem šuvju lente daļēji 

atlīmējas no pamatnes, un tas vienmēr notiek SK vai SFK šuves pusē. Cēlonis: par maz špakteļmateriāla zem šuves.

Tipiska jauktā šuve Šveices ķelle ar izliekumu  jaukto šuvju špaktelēšanai 

SFK	mala

Jauktās šuves sastāv no dažādām malu formām. Praksē šādas jauktās šuves veidojas, savienojot pilnās plāksnes ar piegrieztajām 

plāksnēm (piemēram, HRAK ar SK). Šādām šuvēm vienmēr jālieto papīra šuvju lente.



Q2	kvalitātes	virsmas	iegūšana

Virsmu izlīdzināt, izmantojot izlīdzinošo špakteļlāpstiņu, kas 

speciāli paredzēta darbam ar gatavām špakteļmasām. 

Ļaut nožūt un palikušos nelīdzenumus viegli noslīpēt.

Griestu izlīdzināšanai izmantot pagarinājuma kātu (sk. Knauf 

piederumi un apstrādes ierīces).

Pārklāt visu ģipškartona virsmu ar vismaz 1 mm biezu Super 

Finish vai Fill & Finish gatavo špakteļmasu. 

Q3	kvalitātes	virsmas	iegūšana

Q4	kvalitātes	virsmas	iegūšana

Uzmanību!	
Izmantojot Knauf gatavās špakteļmasas, ģipškartona virsmu pirms špaktelēšanas nav nepieciešams gruntēt, taču jāpārliecinās, lai tā 

ir sausa, tīra un bez taukiem. Q3 un Q4 virsmas iegūšanai uzklāšanu ieteicams veikt ar krāsotāju rullīti, kas paredzēts biezu krāsu 

uzklāšanai. Šajā gadījumā špakteļmasu atšķaidīt ar ūdeni šķidras konsistences iegūšanai.

AK malas šuvi pārklāt ar 30 cm platu Super Finish vai Fill & Finish gatavo špakteļmasu. HRAK malas šuvi pārklāt ar 30 cm platu Super Finish vai Fill & Finish gatavo špakteļmasu. 

Nākošās kārtas uzklāšana ir pieļaujama tikai tad, kad iepriekšējā kārta ir pilnīgi sausa; ieteicams ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Nākošās kārtas uzklāšana ir pieļaujama tikai tad, kad iepriekšējā kārta ir pilnīgi sausa; ieteicams ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Pārklāt visu ģipškartona virsmu ar plānu kārtu Super Finish vai Fill & Finish gatavās 
špakteļmasas. Ļaut nožūt un palikušos nelīdzenumus viegli noslīpēt. 

Virsmu izlīdzināt, izmantojot izlīdzinošo špakteļlāpstiņu, kas speciāli paredzēta darbam ar 
gatavām špakteļmasām. 

Ģipškartona	špaktelēšana

Q4 kvalitātes virsmas iegūšanai visa ģipškartona virsma jāpārklāj ar vismaz 1 mm biezu špakteļmasas kārtu.



Ģipškartona	špaktelēšana

Iekšējo	 stūru	 apdare	 ar	 elastīgās	

metāla	 stūru	 lentes	 iestrādi	 un	 ar	

papīru	klātā	iekšējā	stūru	profila	Las	

Vegas	B2	iestrādi

Elastīgo metāla stūru lenti ieteicams izmantot vietās, kur 

iekšējais stūris veido platu leņķi, piemēram, mansardos 

un stūros, kur savienojošās plaknes tiks krāsotas dažādos 

toņos. Šajā gadījumā metāla lente veidos precīzu, taisnu 

un noturīgu iekšējo stūri.

Uzmanību!	
Izmantojot gatavo špakteļmasu, nekādā gadījumā nav pieļaujama tūlītēja 

papīra šuves lentes pārklāšana ar špakteļmasu! Materiālam vispirms jānožūst!

Stūru	apstrāde

Iekšējie	stūri

Pareiza iekšējo stūru apstrāde ir viens no svarīgākajiem apdares procesiem, jo tieši iekšējos stūros visbiežāk veidojas plaisas.

Iekšējo	stūru	apdare	ar	papīra	lentes	iestrādi
Šis risinājums ir paredzēts stūros, kur ģipškartona plātnes neveido starpu, kas platāka par 2 mm.

Fill & Finish gatavai špakteļmasai pievienot 500 - 700 ml 

ūdens šķidrākas konsistences iegūšanai. 

Gatavo špakteļmasu uzklāt uz stūra, izmantojot iekšējo stūru 

krāsotāju veltnīti.

Neapstrādāts iekšējais stūris.

Ielocīto šuves lenti ieklāt stūrī. Viegli piespiežot ar noapaļotas formas špakteļlāpstiņu vai 

ar špakteļlāpstiņu, kas speciāli paredzēta iekšējo stūru 

špaktelēšanai (sk. Piederumi un apstrādes ierīces), jāiespiež un 

jānoņem liekā špakteļmasa.

Neapstrādāts iekšējais 

stūris ar starpu. 

Las Vegas B2 profilu 

paredzēts izmantot stūros, 

kur ģipškartona plātnes 

starpa ir 2 - 8 mm. 

Izmantojot šo profilu, starpu 

nav nepieciešams  aizpildīt ar 

cietējošo špakteļmasu.

Ielocīt papīra šuves lenti pa centrējuma rievu.



Ģipškartona ārējos stūrus var apstrādāt ar alumīnija 

aizsargprofilu, elastīgo metāla stūru lenti un ar papīru klāto 

metāla profilu Dallas B1.

Labāka rezultāta sasniegšanai ieteicams izmantot ar papīru 

klātos inovatīvos metāla profilus. Šiem profiliem, salīdzinot 

ar alumīnija stūru aizsargprofiliem, ir raksturīga stiprāka 

aizsardzība un augsta krāsas nodilumizturība, kas vēlāk 

neveidos spīdīgus stūrus. Speciālais papīra pārklājums veido 

optimālu savienojumu ar plātņu virsmu un aizsargā pret ar 

ēkas kustībām saistītu plaisāšanu (nekādu rukuma plaisu).

Stūru apdarei tiek izmantota 

gatavā špakteļmasa, kuru ieteicams 

uzklāt uz profila papīra virsmas ar 

krāsotāju veltnīti vai „Hopper” ierīci.    

Uzmanību! 
Nekādā gadījumā nav pieļaujama atkārtota, tūlītēja papīra profila pārklāšana 

ar špaktelēšanas masu! Materiālam vispirms jāļauj nožūt. Alternatīvs variants 

ir elastīgās stūra lentes izmantošana.

Ārējie	stūri

Ārējo	stūru	apdare	ar	papīru	klāto	metāla	profilu	Dallas	B1

Ar papīru pārklāti ārējo stūru profili Hopper ierīce

Fill & Finish gatavai špakteļmasai pievienot ūdeni 

šķidrākas konsistences iegūšanai. 

Gatavo špakteļmasu uzklāt uz stūra, izmantojot krāsotāju 

veltnīti vai „Hopper” ierīci.

 Izmantojot speciālo ārējo stūra veltnīti, ar nelielu 
spiedienu piespiest profilu pie virsmas.

Noņemt lieko špakteļmasu. 

Profilu izvelk cauri „Hopper” ierīcei. Automātiski tiek 
uzklāts pareizais špakteļmasas daudzums, ievērojami 
ietaupot materiāla patēriņu.

Stūru aizsargprofilu viegli piespiež pie ģipškartona 
plākšņu stūra. 

Ģipškartona	špaktelēšana



Ārējo	stūru	apdare	ar	elastīgo	metāla	stūra	lenti.
Elastīgo metāla stūra lenti izmanto dažāda platuma stūra leņķu apdarei.  Īpaši ieteicams izmantot 

stūros, kur ģipškartona plākšņu plakne tiks krāsota dažādos toņos. Pretēji stūru aizsargprofīliem 

elastīgā metāla lentes stūris nav noapaļots. Locījums elastīgās metāla lentes vidū veidos asu stūri, kas 

nodrošinās precīzu, taisnu līniju. Īpašā iekšēji vērstā rupjā papīra perforācija veidos stabilu savienojumu 

ar gatavo špakteļmasu un plātņu virsmu.  Īpaši gludā un izturīgā papīra ārējā virsma novērš papīra 

pūkošanos pie slīpēšanas

Uzmanību! 
Nekādā gadījumā nav pieļaujama tūlītēja metāla lentas pārklāšana 

ar špaktelēšanas masu! Materiālam vispirms jānožūst. 

Ģipškartona	špaktelēšana

Ārējie	stūri

Ārējo	stūru	apdare	ar	alumīnija	profilu.	
Alumīnija profilus izmanto ārējiem stūriem, kur nepieciešams izlīdzināt stūrus ar platu un 

biezu špakteļmasas kārtu. Diemžēl  šiem profiliem ir raksturīga vāja nodilumizturība, un 

laika gaitā iespējama krāsas atlipšana, kā arī plaisas veidošanās starp špakteļmasu un 

profila sānu malu. Profila iestrādi var veikt ar cietējošo špakteļmasu Knauf Uniflott, vai 

mehāniski piestiprinot ar skavām. Uzklāt 5 cm platu un 2 mm biezu Uniflott sauso maisījumu 
uz abām stūra malām.

Ievietot alumīnija profilu stūrī. No abām pusēm pārklāt alumīnija stūra profilu ar Uniflott 
sauso maisījumu. Ļaut nožūt.

Pēc virsmas sacietēšanas pārklāt nākamo kārtu ar 
nepieciešamo špakteļmasas daudzumu, nodrošinot 
vienmērīgu pāreju no stūra uz plātnes virsmu. Šo darbību var 
veikt ar Knauf Fill & Finish gatavo špakteļmasu gadījumos, ja 
izlīdzinošās kārtas biezums nepārsniedz 1 mm.

Nogriezt nepieciešamo lentes garumu.

Pēc pirmās kārtas nožūšanas uzklāt nākamo kārtu.

Uzklāt 5 cm platu un 2 mm biezu Fill & Finish gatavo špakteļmasas kārtu uz abām stūra malām. Uzklāšanu var veikt ar špakteļlāpstiņu vai krāsotāju 
veltnīti. Izmantojot veltnīti, gatavā špakteļmasa iepriekš ir jāsajauc ar ūdeni šķidrākas konsistences iegūšanai.

Ieklāt lenti stūrī un noņemt lieko špakteļmasu. Ļaut nožūt!

Elastīgās stūra lentes priekšrocības: 

 Materiāla ekomonija

 Tiek izmantots nepieciešamais lentes garums.

 Nav griezuma atlikumu.

 Nepieciešama tikai plāna špakteļmasas pārklāšanas kārta.

 

 



Ģipškartona	špaktelēšana

	 To	der	zināt!

Pēc špakteļmasas sacietēšanas (vēlākais nākamajā dienā) šuvi gludi noslīpē ar Abranet slīpēšanas ierīci. 

Ja vēl ir palikuši nelieli negludumi (iedobumi), tos var lokāli piešpaktelēt ar gatavo špakteļmasu Super Finish vai Fill & Finish. 

Ja nejauši tiek aizpildīti caurumi perforētajā plāksnē, tos ar piemērotu caurumu disku var atkal viegli atdarīt. Nobeigumā 

sausas nošpaktelētās virsmas tiek gludi noslīpētas.

 

 

Perforēto ģipša plākšņu griestu špaktelēšanai ir nepieciešams 

lietot pilnīgi citu šuvju tehniku. Tas ir saistīts ar perforācijas 

caurumiem, kurus nedrīkst aizšpaktelēt, kā arī vispārējās 

optikas dēļ.

Šuvju špaktelēšanai tiek izmantots Uniflott sausais maisījums. 

To var iestrādāt gan ar pneimatisko aizpildītāju, gan arī 

manuāli. Ieteicams izmantot pneimatisko aizpildītāju, jo tas 

nodrošina vienmērīgu špakteļmasas dozēšanu optimālai 

šuvju aizpildīšanai.

Knauf	Cleaneo	Akustik	perforēto	griestu	špaktelēšana

Izplatītākās	malu	formas.
FF mala: viena pieres mala un viena garā mala            4SK: četrās malās asas šķautnes

Visas FF plākšņu malas ir rūpnieciski nogruntētas  un tiek savienotas 
saduršuvēs. Tas nozīmē, ka tās tiek klātas savienojumos bez atstatuma. Kā 
distancētājs tiek izmantota dažādu līmeņu grope.             

Knauf Uniflott samaisīt līdz stabilai konsistencei un iepildīt aizpildītāja 
patronā. Aizpildītāja galu turēt slīpi šuvē un ar vienmērīgu, atpakaļ virzošu 
kustību šuvi pilnībā aizpildīt, lai rastos aptuveni 3-4 mm biezs pāri ejošs 
materiāla sabiezinājums.  

Špakteļmasai sākot sacietēt (aptuveni 45 min. pēc samaisīšanas), sabiezinājumu noņem ar Jet špakteļlāpstiņu, atstājot aptuveni 1-2 mm virs plāksnes virsmas. Jet špakteļlāpstiņas galos ir divi atliekti uzliktņi, 
kuri, noņemot špakteļmasu, novērš perforēto griestu virsmas sabojāšanu štances malās aso stūru dēļ un novērš defektus, kas radušies ar pārāk asu novilkšanu. T.i., atkarībā no špakteļlāpstiņas leņķa griestu 
apstrādei vienmēr ir nodrošināts zināms atstatums no špakteļlāpstiņas malas līdz šuvei. Tādējādi, neņemot vērā materiāla rukumu izžūstot un iespējamo nelīdzenumu, kas var rasties pārpalikuma noņemšanas 
laikā, slīpēšanai paliek tieši nepieciešamais šuvju materiāla daudzums, lai iegūtu optimālas neredzamas šuves.

4SK šuvei jāievēro 3-4 mm atstatums starp plāksnēm, lai saskanētu 
caurumu optika un šuvēs varētu iepildīt pietiekamu daudzumu 
špakteļmasas. Caurumu optiku vienkārši var pārbaudīt ar Knauf montāžas 
instrukciju, kas ir paredzēta gandrīz visiem caurumu optikas veidiem.  

Sānu skats, aizpildot 4SK šuvi ar Knauf Uniflott.



Apmetuma/betona	virsmas

Līdzīgi kā ģipškartona virsmām, arī apmetuma virsmām 

tiek piemēroti virsmas kvalitātes standarti Q1-Q4. Saskaņā 

ar šiem standartiem apmetuma virsmas špaktelēšana ir 

nepieciešama tikai Q4 kvalitātes virsmas iegūšanai.

Tā kā apmetuma un betona virsmām ir augstu uzsūkšanas 

spēja, tās pirms špaktelēšanas noteikti ir jāgruntē. 

Gruntēšanai izmantot Knauf Tiefengrunt materiālu.

Betona šuvēm, apmetuma plaisām un virsmas špaktelēšanai, 

ja kārtas biezums ir lielāks par 2 mm, izmantot cietējošā 

tipa sausos maisījumus, piemēram, Multi Finish.

Ja apmetuma virsma ir gluda un tai nav nepieciešama 

izlīdzinošā kārta, ieteicams izmantot Fill & Finish vai 

ProSpray Light gatavās špakteļmasas. Šiem produktiem ir 

raksturīgs mazāks rukums un laba saistspēja ar apmetuma 

virsmu.

Apmetuma	un	betona	virsmas	apdare

Tiefengrund

Tiefengrund

Multi-Finish, Fill & Finish

Multi-Finish, Fill & Finish

Fill & Finish

Fill & Finish

Apmetuma virsmas

Betona virsmas



Apmetuma/betona	virsmas

Būvkonstrukciju	higrotermiskās	īpašības

 

Garuma izmaiņas (mm/m)

Ģipškartona plāksne Ģipša šķiedras plāksne Ģipša kokskaidu plāksne Kokskaidu plāksne

 

Garuma izmaiņas (mm/m)

Ģipškartona plāksne Ģipša šķiedras plāksne Ģipša kokskaidu plāksne Kokskaidu plāksne

 

Garuma izmaiņas (mm/m)

Ģipškartona plāksne Ģipša šķiedras plāksne Ģipša kokskaidu plāksne Kokskaidu plāksne

Relatīvi mitri apkārtējās vides apstākļi, veicot montāžuRelatīvi sausi apkārtējās vides apstākļi, veicot montāžu

Mitruma izraisītās garuma izmaiņas: salīdzinājums ar citām būvniecībā izmantotām plāksnēm.

Ar būvkonstrukciju savienojumu vispārīgi apzīmē divu 

būvkonstrukciju ar fizikāli atšķirīgām īpašībām kontaktu. 

Stūru savienojumi starp vienāda veida būvkonstrukcijām, 

piemēram, ģipškartons un ģipškartons ir stingrāki nekā starp 

dažādu būvkonstrukciju, piemēram, ģipškartons un apmetums 

savienojumiem, tāpēc šiem savienojumiem tiek piedāvāti 

atšķirīgi iekšējo stūru apdares risinājumi.

Svarīgas būvkonstrukciju fizikālās īpašības ir, piemēram, no 

virziena atkarīgas garuma izmaiņas temperatūras un gaisa 

mitruma dēļ, kā arī formas izmaiņas spēka ietekmē.

Ja, salīdzinot ar plāksnes virsmas virzienu, ir vērojamas skaidri 

izteiktas garuma izmaiņas plāksnes malu virzienā, nopietni ir 

jāapskata ģipškartona plākšņu griestu un ģipškartona plākšņu 

sienu būvkonstrukciju savienojums. 

Sausas ģipškartona plāksnes mitrā gaisā (20 °C un 95 % relatīvā 

gaisa mitruma apstākļos) pie 1-2 % ūdens uzņemšanas uzrāda 

garuma izmaiņas par aptuveni 0,35 mm/m. Piemēram, 15 m 

ģipškartona plākšņu sienai (ar 12,5 mm apšuvumu) biezums 

šo apkārtējās vides apstākļu izmaiņu ietekmē mainās tikai par 

4 μm, taču sienas garums mainās par aptuveni 5 mm. 

Šīs garuma izmaiņas netraucēti nevar pārvarēt neviens 

špakteļmateriāls - tas noteikti izraisīs plaisu veidošanos, tādēļ 

divas atšķirīgas būvkonstrukcijas ir mehāniski jāatdala. 

Līdzās virs „ēnu”šuves brīvi kustīgajai griestu konstrukcijai 

(tā saucamajam savienojumam ar nobīdi), kas galvenokārt 

ieteicams lielākām griestu virsmām, īpaši koka siju un betona 

griestu gadījumā, vienīgā drošā, funkcionālā metode ir 

nobīdošā atdalīšana savienojumā ar atdalošās lentes palīdzību. 

Dažādu	veidu	būvkonstrukciju	stūru	savienojumi
Būvkonstrukciju	savienojumi



Apmetuma/betona	virsmas

Dažādu būvkonstrukciju sienas un griestu savienojumus vienmēr ieteicams nodalīt ar atdalošo lenti. 

Plaši izplatītā akrila izmantošana savienojumos bieži rada neizskatīgas, redzamas plaisas, un šīs šuves pēc noteikta laika ir 

jānomaina. Akrila materiāls nav labs risinājums, jo akrils nevar nodrošināt optimālas formas izmaiņas. 

Izmantojot akrilu, runa faktiski ir par stingu savienojumu. Lai gan pārklājuma materiāli labi turas uz akrila, tā formas izmaiņas 

gadījumā relatīvi stingrie krāsu slāņi (kas nemaina formu) tomēr lobās, plaisā vai arī rada krokas tapetēs. Vēl viens trūkums: ja 

akrils netiek pārklāts, putekļu nosēduma un novecošanās procesa dēļ tas drīz kļūst neizskatīgs.

To	der	zināt!

Pašlīmējošo Knauf Trenn-Fix uzspiež uz profila ārējās apakšējās 
malas, lai aptuveni 5 cm lentes pēc profila pieskrūvēšanas būtu 
brīvi. Tādējādi Knauf Trenn-Fix tiek fiksēts īstajā vietā.

	Dažādu būvkonstrukciju savienojumu 
 stūru atdalīšanai

	Pašlīmējoša lente

	Neatstāj nekādas redzamas līmlentes paliekas

Akustikas nodalīšanai un savienojumu noblīvēšanai uzklāj Knauf 
Trennwandkitt tepi un samontē ar pamatni. 

Alternatīvi Knauf Trenn-Fix var līmēt arī pēc pamatkonstrukcijas 
montāžas paralēli savienojuma sienas profilam.

Ģipškartona plāksnes montē ar 3-5 mm atstatumu no stūra. Stūri aizpilda ar cietējošā tipa sauso maisījumu, rekomendējam 
Knauf Uniflott.

Pēc špakteļmasas sacietēšanas liekā lentes daļa tiek nogriezta 
ar asu nazi.

 

 

Iekšējo	stūru	apdare	ar	atdalošo	Trenn-Fix	lenti
Knauf Trenn-Fix ir 6,5 cm plats atdalošās lentes izstrādājums, kas malās ir aprīkots ar 1,2 cm platu līmlenti, lai uz redzamās sienas 

daļas neatstātu nekādas līmes paliekas.

Uzmanību! 
Kustību gadījumā ir pieļaujama 

neuzkrītošas sīkplaisas veidošanās.





Mehanizēta	apdare

Īpaši vērienīgu projektu realizēšanā mehanizētās 

špaktelēšanas ātrums nav salīdzināms ar manuālo darbu.

Jaunās tehnoloģijas ar mehanizētām ierīcēm ļauj veikt gan 

ģipškartona šuvju apdari, gan visas virsmas špaktelēšanu. 

Mehanizētā apdare vairākkārtīgi paaugstina darba 

ražīgumu un būtiski samazina materiāla patēriņu.

Špaktelēšana	ar	bezgaisa	
smidzināšanas	ierīcēm

Priekšrocības, ko nodrošina špakteļmasu uzklāšana ar 

bezgaisa smidzināšanas ierīci:

  ātra, viegla un tīra špakteļmasas uzklāšana uz dažādām 

pamatvirsmām;

 garantēta vienmērīga materiāla uzklāšana plūsma, 

neveidojot sabiezējumus.

Šo tehnoloģiju var izmantot gan  šuvju apdarei, gan visas 

virsmas špaktelēšanai.

Šuvju apdarei špakteļmasu iesmidzināt šuvē ar vertikālu 

strūklu. Papīra šuves lentes iestrāde notiek tāpat kā 

manuālās metodes gadījumā.

Visas virsmas špaktelēšanai ar bezgaisa smidzināšanas 

ierīcēm ieteicams izmantot speciāli paredzētās Pro Spray 

gatavās špakteļmasas. 

Šuvju	apstrāde	ar	mehanizētām	
ierīcēm

Knauf gatavās špakteļmasas ir piemērotas darbam 

ar dažādu ražotāju “Bazooka”, “Banjo” un cita veida 

ierīcēm. Šīm ierīcēm īpaši piemērota ir Fill & Finish gatavā 

špakteļmasa.

To vērts zināt! “Bazooka” un “Banjo” šuvju apdares ierīces ir 

paredzētas ģipškartona plāksnēm ar AK malu!

Mehanizēta	apdare

Apstrāde ar mehanizēto ierīci “Bazooka”

Špaktelēšana ar bezgaisa 
smidzināšanas ierīci





Slīpēšana	un	gruntēšana

Vienmērīga	pāreja	starp	šuvi	
un	ģipškartona	plāksni

Pēc sacietēšanas un nožūšanas šuvi noslīpē ar 

rokas slīpmašīnu Abranet vai automātiski ar 

slīpmašīnu sienām un griestiem („Žirafe”). Tas 

nepieciešams, lai izlīdzinātu smalkus negludumus 

špakteļmateriālā, piemēram, špakteles izciļņus un 

izveidotu vienmērīgāku, viengabalaināku pāreju 

starp šuvi un ģipškartona plāksni.

Q4 kvalitātes virsmām pēc pēdējā špaktelēšanas 

posma (pilna virsmas špaktelēšana) visu virsmu 

vēlreiz bez spiediena viegli noslīpē, lai izveidotu 

līdzenu augstākās kvalitātes virsmu.      

Špakteļmasas tūlīt pēc šuvju nožūšanas ir ļoti viegli 

jānoslīpē. Ja slīpēšanu veic pēc vairākām dienām, 

špakteļmasas sacietē un tās ir grūtāk noslīpēt. 

Parasti sausajām špakteļmasām izmanto 

režģveida slīpēšanas ierīci ar graudainumu 120 

un gatavajām špakteļmasām ar graudainību 

240. Ieteicams izmantot arī slīpmašīnu sienām 

un griestiem („Žirafe”), kā arī rokas slīpmašīnu 

ar uzsūkšanu. Tas aiztaupa tīrīšanas darbus un 

samazina ieelpojamo putekļu daudzumu gaisā. 

Optimāli piemērota tam ir režģveida slīpēšanas 

ierīce, piemēram, Knauf Abranet, kas pretēji 

smilšpapīram nodrošina efektīvu visas virsmas 

uzsūkšanu ar režģveidīgo virsmu un arī ievērojami 

ilgāku ekspluatācijas laiku.    

Slīpēšana

Knauf Abranet rokas 

slīpmašīna ar uzsūkšanu  

  

	 					To	der	zināt!

Ar vairāk nekā 24 000 caurumiņu Knauf Abranet režģveidīgā slīpēšanas ierīce 

efektīvi un vienkārši uzsūc slīpēšanas procesā radušos putekļus. Īpaši slīpējot 

špakteļmasas, Knauf Abranet režģveidīgā slīpēšanas ierīce pierāda savas 

priekšrocības.  

 

 



Priekšnoteikumi	turpmākai	virsmas	
apstrādei	
Pēc nošpaktelēto vietu noslīpēšanas saskaņā ar Vācijas Ģipša 

ražotāju asociācijas (Bundesverband der Gipsindustrie) 6. 

instrukciju sausās būves virsmām jāveic piemērota gruntēšana, 

piemēram, izmantojot Knauf Tiefgrund. Gruntēšanas materiāla 

atšķaidīšana vai grunts piemaisīšana krāsai nav piemērots 

apdares veids un rada problēmas gala apstrādei.

Pilnas virsmas gruntēšana, no vienas puses, piesaista putekļus uz 

virsmas, bet, no otras puses, novērš pilnas virsmas uzsūkšanas 

spējas. Tādējādi tiek nodrošināta ne tikai laba pārklājuma un 

apšuvuma saiste, bet arī mazāks krāsas materiāla patēriņš un 

iespējami augsta pārklāšanas efektivitāte.

Gruntēšana
	 				To	der	zināt!

Lai nodrošinātu plānas špakteles kārtas (Q3 vai 

Q4), jāizmanto gatavā špakteļmasa, piemēram, 

Knauf Super Finish vai Fill & Finish. Lai iegūtu 

nevainojamas pamatnes, špaktelēšanai 

un gruntēšanai īpaši ieteicams izmantot 

augstvērtīgus zīmolu izstrādājumus. Lēti 

izstrādājumi parasti nav pietiekami piemēroti 

sintētiskajiem materiāliem un var izraisīt saistes 

problēmas ar tapetēm vai krāsām.

 

 

Slīpēšana	un	gruntēšana



Padomi	krāsotājiem

Pats par sevi saprotams, ka arī krāsotāji gūst labumu 

no Knauf špakteļmasu un piederumu sniegtajām 

priekšrocībām. Te īpaši var minēt gatavo špakteļmasu 

sniegtās apstrādes ērtības un labo galarezultātu, pateicoties 

lieliskajai viskozitātei, vieglajai izlīdzināšanai un vienkāršajai 

slīpēšanai.

Knauf gatavās špakteļmasas ir viegli transportējamas, tās 

nepiesārņo automobili un neatstāj nekādas atliekas. 

Cieši aizveramais vāks nodrošina materiāla uzglabāšanu 

nemainīgā kvalitātē un tā vairākkārtēju izmantošanu.

Padomi	krāsotājiem

Uzmanību! 
Ja spainī ir palicis materiāls, ko paredzēts izmantot vēlāk, masai ieteicams 

pievienot nedaudz ūdens, lai novērstu virsējā materiāla sacietēšanu.

Uzmanību! 
Gruntēšana nav nepieciešama, ja visas virsmas špaktelēšana ir veikta 

saskaņā ar Q4 kvalitātes prasībām un pārklāta ar plānu (0,2 mm) Finitura 

gatavās špakteļmasas kārtu.

Knauf gatavās špakteļmasas ir lieliski piemērotas uzklāšanai ar krāsotāju veltnīti.

Špakteļmasai pievienot 0,5 l  līdz 1 l ūdens un sajaukt, iegūstot šķidras konsistences maisījumu.

Špakteļmasu uzklāt ar veltnīti, kas 

paredzēts biezu krāsu uzklāšanai. 

Virsmas izlīdzināšanai izmantot 

izlīdzinošo špakteļlāpstiņu, kuras 

asmens ir  speciāli izgatavots darbam 

ar gatavajām špaktelēšanas tepēm. 

Ja virsma ir apstrādata ar Knauf 

gatavajām špakteļmasām, to 

var krāsot ar lateksa, dispersijas 

un silikātdispersijas krāsām, kas 

paredzētas iekšējiem apdares darbiem.

Visas virsmas špaktelēšana ar gatavajām 

špakteļmasām tiek rekomendēta 

vienmēr, bet jo īpaši gadījumos, kad 

virsmu paredzēts krāsot ar spīdīgu 

vai pusspīdīgu krāsu, kā arī tad, ja uz 

apstrādājamās virsmas krīt dabiskais 

sānu apgaismojums vai tiks izmantots 

mākslīgais sānu apgaismojums.

Nošpaktelētā virsma pirms krāsošanas 

ir jānogruntē, sekojot krāsu ražotāja 

instrukcijām.

Špakteļmasas un grunts kārta izlīdzinās 

pamatvirsmas uzsūkšanas spēju un 

samazinās krāsas patēriņu.



Knauf gatavās špakteļmasas bez jebkādām grūtībām var 

sajaukt ar standarta tonēšanas krāsām, līdz ar to paverot 

daudzpusīgas iespējas veidot krāsainu, teksturētu virsmu. 

Šajā gadījumā būtiski samazinās krāsas patēriņš, tekstūrai 

izmantojot tradicionālo krāsošanas metodi. 

Ja virsmas tekstūra tiek veidota ar netonētu špakteļmasu un 

pēc tam krāsota, virsmas nodiluma rezultātā var rasties balti 

nodrupumi.

Šādā veidā ir iespējams apstrādāt tiklab ģipškartona, kā arī 

apmetuma virsmu. Tekstūru viegli un vienkārši  var veidot ar 

špakteļlāpstiņu, sūkli vai veltnīti. 

Knauf	špakteļmasas	–	
vislabāk	piemērotie	izstrādājumi	radošam	lietojumam

Gatavai špakteļmasai pievienot nedaudz krāsas un maisījumu sajaukt, iegūstot viendabīgu konsistenci. Špateļmasu uzklāt ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu 
vai apmetumam paredzētu ķelli, veidojot dažādus 
ornamentus.

Virsmas spīdumu ar apmetuma efektu panāk, izmantojot gatavo špakteļmasu 

Finitura. Aptuveni 10 - 15 minūtes pēc uzklāšanas virsmu ar apmetumam 

paredzēto ķelli nogludina līdz tā kļūst spīdīga. Nobeigumā virsmu ieteicams 

novaskot, tādējādi nodrošinot ūdens necaurlaidību.

Dažādu plakņu krāsošanai stūru apdari veiciet ar elastīgo metāla stūru lentu!

To	der	zināt!	
Pretēji alumīnija aizsargprofiliem elastīgā metāla lentei stūris nav 

noapaļots. Lente veido precīzu, taisnu un stingru stūri, ko viegli pārklāt 

ar līmlenti, krāsojot plaknes dažādos toņos.

 

Padomi	krāsotājiem

 

 



Biežāk	pieļautās	kļūdas

Sausajā būvē biežākais sūdzību iemesls ir redzamu plaisu veidošanās šuvju un iekšējo stūru vietās. Galvenie cēloņi tam ir 

nepiemērotu šuvju lentu izmantošana, šuvju apstrāde temperatūrā, kas zemāka par 13 °C, kā arī šuvju apstrāde uz sakarsētas 

virsmas.  

Plaisu cēlonis var būt arī nepareiza šuves apstrāde, piem., nepietiekama šuves piepildīšana ar špakteļmasu. Tādējādi materiāls 

šuvi pilnībā nepiepilda, un tā nevar uzņemt visu radušos slodzi. Šo problēmu var novērst, apzinīgi piepildot šuvi ar špakteļmasu, 

proti, vispirms materiālu iepildot šķērsām pa šuvi, bet pēc tam noklājot gareniski pa šuvi un izlīdzinot (skatīt „Šuvju apdari”).

Tīri	optiski	plaisas	var	iedalīt	divos	veidos:	„pārlecošajās”	(lūzuma)	un	gludajās	plaisās.

Plaisu	veidošanās

„Pārlecošā”	(lūzuma)	plaisa	šuvē

1.	 cēlonis:  Viens no biežākajiem 

„pārlecošās” (lūzuma) plaisas rašanās 

cēloņiem ir pārāk ātra izžūšana. Dažu 

dienu laikā, apkārtējam gaisam ātri 

izžūstot un sakarstot līdz 40 % relatīvajam 

gaisa mitrumam (kā tas bieži notiek, 

testējot apkures sistēmu), ģipškartona 

plāksnes sarūk. Tādējādi rodas ļoti liels 

spriegums, kas izraisa špakteļmasas 

lūšanu, neizturot sprieguma lēcienu.

Novēršana:  Šādas plaisas var 

novērst salīdzinoši vienkārši – lēnām 

un kontrolēti karsējot un žāvējot, jo 

pietiekami lēnu gaisa mitruma izmaiņu 

gadījumā ģipša struktūra ir plastiska un 

novērš radušos spriegumu.

2.	 cēlonis:	  Šuvju lentes neesamība. 

Šuves lenti var nelietot tikai tad, ja 

izmanto Knauf Uniflott vai Knauf Uniflott 

imprägniert to unikālās stiprības dēļ 

savienojumā ar HRK un HRAK malām, 

taču šuves lentes jebkurā gadījumā 

samazinās ar plaisu veidošanos saistīto 

risku.

3.	 cēlonis: Nepiemērotas šuvju lentes 

izmantošana. Stikla šķiedras lente, kas ir 

ļoti labi iestrādājama, tomēr nav sevišķi 

izturīga un ļoti retos gadījumos aizkavē 

plaisu veidošanos. Kopā ar Knauf 

izstrādājumiem tā ir ieteicama tikai 

Knauf Fireboard apstrādē. Bieži vien tiek 

izmantotas pašlīmējošās sietiņlentes. 

Šīm lentēm ir nepieciešama zināma 

iepriekšēja saspriegšana, līdz tās spēj 

uztvert stiepes spēku. Tā kā tās tukšajā 

šuvē tiek ieklātas nedaudz izliektas, tas ir 

iespējams tikai tad, kad špakteļmasā jau 

ir izveidojusies plaisa. Turklāt pie HRAK 

malām parasti zem sietiņlentes veidojas 

tukšums, jo špakteļmasa ļoti slikti caur 

režģveidīgo struktūru var izspiesties līdz 

plāksnei. Šo problēmu vislabāk var 

novērst, pārsvarā izmantojot šuvju lenti 

Knauf Kurt vai Knauf papīra šuves lenti.

Novēršana: Papīra šuves lentes 

uzlīmēšana ar balto līmi tieši uz plaisas. 

Nobeigumā visa virsma jāpārklāj ar 

gatavo špakteļmasu Knauf Super Finish 

vai Knauf Fill & Finish vismaz 1 mm biezā 

kārtā un vēlreiz jānokrāso. Tādējādi 

neviena plaisa vairs nav redzama, un 

uzlīmētā šuvju lente novērš atkārtotu 

plaisu rašanos.

Gludā plaisa

Papīra šuves lentes uzlīmēšana ar balto līmi

Uzmanību! 
Koka būvēs un mansardstāva izbūvē to relatīvi lielo kustību dēļ papīra 

šuves lentes izmantošana ir obligāta, jo koksnes izžūšanas, sēšanās, kā 

arī vēja un sniega radītās slodzes dēļ tiek izraisīts relatīvi liels spriegums.



Gludā	plaisa	šuvē.	

Šuves	vidusdaļas	plaisāšana

Cēlonis: Anormālas spriedzes veidošanās, ko rada strukturālā 

novirze vai pārvietošanās. Pārmērīgu spriedzi var radīt 

higrometriskā un/vai termiskā izplešanās un saraušanās.

Novēršana: Jānosaka strukturālās novirzes cēlonis. Spriedzes 

gadījumā jāatbrīvo konstrukcijas radītā spriedze. Jāmaina 

nepiemērotie darba apstākļi un jāizveido kontrolšuves, lai 

atslogotu šķērssienas posmus un lielus griestu laukumus. 

Lielākās plaisas jāizgriež ar asu instrumentu. Izgrieztā plaisa 

jānogruntē ar gruntēšanas līdzekli Knauf Tiefgrund. Papīra 

šuves lente jāiestrādā no jauna, špakteļmasa jāpārklāj 

plašākā zonā, lai mazinātu spriedzes pieaugumu.

Šuves	malu	plaisāšana
Cēlonis: Putekļi plāksnes malās. Tādējādi veidojas starpslānis 

starp špakteļmasu un plākšņu malu, un abu daļu savienojums 

ir gandrīz neiespējams. 

Novēršana:	 Nogriezt un noņemt vāji savienojošās lentes 

malas pie radušamies plaisām. Plaisas vietu jāizgriež ar 

asu instrumentu. Izgrieztā plaisa jānogruntē ar gruntēšanas 

līdzekli Knauf Tiefgrund. Aizpildīt izgriezto gropi ar cietējošā 

tipa sauso špaktelmasu. Ļaut sacietēt un pārklāt ar Knauf 

Super Finish vai Fill & Finish gatavo špakteļmasu. Vietās, kur 

bija jānoņem lielāks daudzums šuves lentes, papīra šuves 

lente jāiestrāda no jauna. 

Gludā plaisa

„Pārlecošā”	(lūzuma)	plaisa	pie	
būvkonstrukciju	savienojumiem

Cēlonis: Trūkstošs būvkonstrukciju savienojums. Tas attiecas, 

piem., uz sienu savienojumu ar koka siju griestiem vai 

nespriegotiem betona griestiem. Salīdzinoši spēcīgo izlieces 

izmaiņu dēļ, kas var būt līdz vairākiem centimetriem, slodzes 

ietekmē šeit var rasties plaisas vai pat visas sienas deformācija.

Novēršana: To var novērst tikai ar konstruktīvu savienojumu, 

kas pieļauj elementu nobīdi, izveidošanu, vai ar būvkonstrukciju 

nodalīšanu, piem., ar Knauf Trenn-Fix. Ģipškartona plākšņu 

virsmās principā vismaz ik pēc 15 m ir jāiestrādā konstruktīva 

izplešanās šuve, lai izlīdzinātu normālās, gadalaiku izraisītās 

garuma izmaiņas higrotermisko svārstību dēļ.

Lai izlabotu trūkstošo savienojumu vai novērstu izplešanās 

šuves trūkumu, noteikti ir jāveic konstruktīvas izmaiņas sienā 

un/vai griestos, lai novērstu cēloni. Ja veiktu tikai tīru šuves 

remontu, netiktu novērsts kustības (un tādējādi arī plaisas 

veidošanās) cēlonis un šuvē drīz vien atkal parādītos jauna 

plaisa. Lai izveidotu atbilstošu savienojumu, kas pieļauj 

elementu nobīdi, daļa sienas vai griestu ir jāatver.

„Pārlecošā” (lūzuma) plaisa pie būvkonstrukciju savienojumiem

Biežāk	pieļautās	kļūdas



Biežāk	pieļautās	kļūdas

Papīra lentes atdalīšanās un gaisa burbuļu veidošanās zem lentes ir iespējama pēc lentes nožūšanas, kā arī pēc pārklājuma, 

piem., dispersijas krāsas uzklāšanas. 

Tas bieži ir novērojams HRAK, SFK un jauktajās šuvēs. Šo šuvju vidū nepieciešamais špakteļmasas daudzums vienmēr būs 

lielāks nekā lentes malās. Ja šīs šuves ir aizpildītas ar žūstošā tipa gatavo špakteļmasu, mitrumam uzsūcoties žūšanas procesā 

ir pieļaujama papīra lentes vidusdaļas uzbriešana, kurai būtu jāpazūd pēc pilnīgas špakteļmasas un lentes izžūšanas.

Šuvju	lentes	atdalīšanās

Papīra	šuves	
lentes	atdalīšanās.

Cēlonis: Putekļi zem lentes un plāksnes 

malā,  kā dēļ veidojas starpslānis starp 

špakteļmasu un malu, padarot abu 

daļu savienojumu gandrīz neiespējamu. 

Špakteļmasas ūdens uzsūkšanās 

vaļējās grieztajās malās, kas nozīmē, 

ka ģipša slānis tā higroskopisko 

īpašību dēļ pārāk ātri uzsūc ūdeni no 

špakteļmasas, radot ūdens trūkumu 

robežslānī, kas nepieciešams ģipša 

piesaistei. Špakteļmasa nevar sacietēt, 

tā tikai izžūst, neveidojot pietiekamu 

savienojumu ar malu.

Novēršana: Jānogriež visas 

nekvalitatīvi sasaistītās lentes malas 

vai nepieciešamības gadījumā pilnībā 

jānoņem šuves lente visā šuves garumā. 

Jāiztīra šuve no liekās špakteļmasas 

un, izpūšot ar saspiesto gaisu, tā 

jāatbrīvo no putekļiem. Jāveic griezto 

malu gruntēšana ar Knauf Tiefgrund. 

Vienkārša putekļu „piesaiste”, saslapinot 

griezto malu ar mitru otu, neatrisinās 

saistes problēmu, bet radīs tieši 

pretēju efektu. Samitrinot putekļus, 

rodas duļķi, kas veido starpslāni starp 

špakteļmateriālu un malu, un pēc 

izžūšanas tas atkal kļūst par brīvu 

putekļu slāni. Tikai ar Knauf Tiefgrund 

putekļu daļiņas var efektīvi salīmēt savā 

starpā un ar malu. Nobeigumā šuves 

lente jāiestrādā no jauna.

Papīra šuves lentes atdalīšanās.

Gaisa	burbuļu	
veidošanās.

Cēlonis: Nepareiza špakteļmasas 

aizpildīšana šuvē; lente sākotnēji nav labi 

piespiesta pie špakteļmasas; izmantota 

pārāk bieza (sausa) špakteļmasa; papīra 

lente ir stipri iespiesta zem špakteļmasas, 

pārāk asi novelkot ar izlīdzinošo ķelli.

Novēršana:	 Pārgriež lenti, veidojot 

krustu, un atver zonu, kurā ir radušies 

gaisa burbuļi. Griezums jāpiepilda ar 

špakteļmasu un lente ar špakteļlāpstiņas 

asmeni atkal jāiespiež vietā. Pēc 

nožūšanas virsma jānogludina un 

jāpārklāj ar pietiekamu špakteļmasas 

daudzumu visā lentes garumā. 

Pieļaujama ir arī lentes pielīmēšana 

ar balto līmi. Pēc līmes nožūšanas šuvi 

nošpaktelē ar Knauf Super Finish vai Fill 

& Finish gatavo špakteļmasu.

Gaisa burbuļu veidošanās.

Augsti	
izliekumi

Cēlonis: Pārāk biezs špakteļmasas slānis 

virs šuves; špakteļmasa nav izlīdzināta 

pāri malām; nepareiza špakteļmasas 

iestrādāšana.

Novēršana: Špakteļmasa šuvē ir 

jāiestrādā pareizi (sk. „Ģipškartona 

špaktelēšana”), atstājot zem lentes ne 

vairāk kā 1 mm biezu špakteļmasas kārtu. 

Izliekumu jānoslīpē, nesabojājot šuves 

lentes virsmu, un šuve līdz virsmas līmenim 

jāpārklāj ar platu špakteļmasas kārtu. 

Augsti izliekumi

Pārmērīgs	rukums

Cēlonis: Laika apstākļi — palēnināta žūšana un augsts mitruma līmenis; 

nepietiekams žūšanas laiks starp špakteļmasas kārtām; maisījumam ir pievienots 

pārāk liels ūdens daudzums (ūdens pievienošana gatavai špakteļmasai palielina 

žūšanas laiku un rukumu); dziļi pildījumi. 

Novēršana: Pārklāt vietu ar zema rukuma gatavo špakteļmasu Knauf Fill & Finish. 

Dziļus pildījumus aizpildīt ar ātri cietējošo špaktēļmasu Knauf Uniflott. Pirms 

katras kārtas uzklāšanas iepriekšējai špakteļmasas kārtai jāļauj kārtīgi nožūt. 

Uzklājot otru špakteļmasas kārtu uz pilnīgi nenožuvušas iepriekšējās špakteļmasas 

kārtas, pirmā kārta žūs lēnāk, tāpēc rukums parādīsies vēlāk nekā parasti. Šo 

lēno rukumu dēvē par aizkavētu rukumu.



Sānu	apgaismojumā	redzamā	šuve

Cēlonis: Nepietiekama virsmas špaktelēšana pirms 

nokrāsošanas (Q4 kvalitātes standarts). Lai gan virsmas 

pamatne ir salīdzinoši gluda, stipri atšķirīgā špakteļmasas un 

ģipškartona plāksnes uzsūkšanas spēja izraisa struktūras un 

kārtu biezuma atšķirības krāsojot un tādējādi optisku šuvju 

iezīmēšanos.

Novēršana:	Ģipškartona visa virsma ir jāpārklāj ar vismaz 

1 mm biezu špakteļmasas kārtu, izmantojot, piem., Knauf 

Super Finish vai Fill & Finish gatavo špakteļmasu. Tādējādi 

uzsūkšanas spējas visai virsmai tiks izlīdzinātas, mazinot 

krāsas kontrastus. Pirms krāsošanas veikt virsmas gruntēšanu, 

sekojot ražotāju noteiktajām instrukcijām.
Sānu apgaismojumā redzamā šuve

Krāsu	spīduma	atšķirības,	
lietojot	spīdīgās	krāsas

Krāsu spīduma atšķirības, lietojot spīdīgās krāsas

Otrais izplatītākais pretenziju iemesls ir redzamās šuves sānu apgaismojumā pēc nokrāsošanas.

Paneļu papīra un špakteļmasas atšķirīgās uzsūkšanas spējas 

krāsas toni var padarīt gaišāku un mainīt spīdumu vai spožumu 

vietās, kurās uzsūkšana ir lielāka. Visbiežāk tā notiek, ja lieto 

parastās eļļas krāsas, taču to var izraisīt arī virsmas papīra 

un apstrādātās špakteļmasas tekstūras atšķirības vai pārāk 

šķidra krāsa. Virsmas uzsūkšanas spējas atšķirības var radīt 

lielāki daudzumi teksturēšanas materiāla, kas ir uzklāti virs 

zonām ar augstu uzsūkšanas spēju, un rezultātā rodas krāsas 

atšķirības, ja skatās uz virsmu no kāda leņķa.

Problēmu akcentē intensīvs sānu apgaismojums ar nelielu 

krišanas leņķi uz griestiem vai sienas virsmas. Šāda problēma 

var parādīties arī virs sastiprināšanas detaļām griestos, kas 

ir pakļauti intensīvam mākslīgajam vai dabiskajam sānu 

apgaismojumam. 

Cēlonis: Nepietiekama virsmas špaktelēšana pirms 

nokrāsošanas (Q4 kvalitātes standarts). 

Novēršana: Virsmas apdare jāveic no jauna. Visa virsma 

jāpārklāj ar vismaz 1 mm biezu špakteļmasas kārtu, 

izmantojot, piem., Knauf Super Finish vai Fill & Finish gatavo 

špakteļmasu. Jāļauj nožūt. Jāraugās, lai špakteļmasas 

slīpēšanas laikā ģipškartona papīra virsma nekļūtu raupja. 

Jāizmanto spilgts darba apgaismojums paralēli virsmai, lai 

nodrošinātu līdzenu, pieņemamu špakteļmasas apdari pirms 

gruntēšanas, teksturēšanas un/vai krāsošanas. Atkārtoti var 

krāsot tikai tad, kad visas virsmas ir pilnīgi sausas.

Visbeidzot, nereti būvobjektos sastopams cēlonis ir jau cietēt 

sākuša špakteļmateriāla izmantošana, kas atkārtoti tiek 

sajaukts ar ūdeni. Tādējādi jau izveidojušies savienojumi starp 

ģipša daļiņām atkal tiek salauzti, kā rezultātā špakteļmasa 

pilnībā nesacietē.

Iemaisīšanas spaiņa un ķelles izmantošana, kas jau ir 

notraipīti ar rupjiem iepriekšējās špakteļmasas iejaukšanas 

pārpalikumiem, saīsina ģipsim piemēroto špakteļmasu 

sacietēšanas laiku, tādējādi paaugstinot jau sastinguša 

materiāla izmantošanas risku. Tādu pašu efektu rada ļoti 

auksta ūdens lietošana.

To var viegli novērst, izmantojot tīru iemaisīšanas spaini un 

darbarīkus, lietojot ūdeni istabas temperatūrā un izmantojot 

piemērotu špakteļmasu atbilstoši nepieciešamajam 

sacietēšanas laikam.

Biežāk	pieļautās	kļūdas


