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Grilith Holzkitt                                      50970 ff 

 

Produkta apraksts 
 
Grilith Holzkitt 50970 ff ir pildviela uz koka pulvera/ alkīda sveķu/ celulozes nitrāta bāzes. 
Satur šķīdinātāju. 
 
Pielietojums 
 
Produktu lieto mazu virsmas defektu izlabošanai pirms pirmās koksnes slīpēšanas. 
 
Apstrāde 
 

Iepakojums Pastas veida špaktele. 
Sacietējušai špaktelei var pievienot nelielu daudzumu atšķaidītāja Grilith Verdünnung, un 
tā būs atkal lietojama. 
 

Substrāta sagatavošana 
 

Labojamai virsmai jābūt sausai, tīrai, bez taukiem, vaska un 
sveķiem. 
Grilith Holzkitt 50970 ff jālieto, pirms koksne tiek pirmo reizi 
slīpēta (rupjā slīpēšana), jālieto taupīgi un tikai maziem koksnes 
defektiem, cik maz vien iespējams. Pastu klāj tikai uz paša 
defekta vietas, ne vairāk. 
 

Krāsu toņā izvēle Krāsu toni labojamajai vietai ir jāsalīdzina ar gatavo virsmu. 
Ja ir plānots lietot beici, Grilith Holzkitt tonis jāpielāgo beices 
tonim. 
 

Uzklāšanas metode Uzklāj izmantojot kaltu vai šauru špāteli. Klāj vairāk kā vienu 
reizi, ja nepieciešams, pielietojot nelielu spiedienu virsmas 
defektu punktos. Pirms klāt atkārtoti, jāpārliecinās, vai iepriekš 
uzklātā špakteles kārta ir pilnīgi sausa. Nobeigumā izlīdziniet 
piepildīto laukumu, izmantojot mitru špāteli. 
Uzklājot divas plānas kārtas iegūst labāku rezultātu, nekā klājot 
vienu biezāku.   
 

Žūšanas laiks Aptuveni 2 – 4 stundas istabas temperatūrā, atkarībā no kārtas 
biezuma. 
Grilith Holzkitt 50970 ff jāļauj labi un pilnīgi nožūt. Iesakām 
noturēt apstrādāto virsmu istabas temperatūrā 12 – 14 stundas, 
lai izvairītos no špakteles iesēšanās virsmas tālākas apstrādes 
gaitā (slīpējot, beicējot, krāsojot...). 
 

Tālāka apstrāde Špaktelēto koka virsmu, kad špaktele ir pilnībā nožuvusi, var 
beicēt un pārklāt ar ūdens bāzes vai šķīdinātāja bāzes mēbeļu 
lakām un krāsām. 
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Īpašas norādes Pārbaudiet uz parauga, vai ir izvēlēts pareizais špakteles tonis, 
pirms lietojiet to uz attiecīgās virsmas. 

 

Lūdzu ievērojiet un sekojiet attiecīgām produktu drošības datu lapās minētajām instrukcijām 

Krāsu toņi 

Ahom (kļava) 50970 

Fichte/Birke/Esche (egle/ bērzs /osis) 50971 

Natur (dabīgs) 50972 

Kiefer (priede) 50973 

Eiche (ozols) 50974 

Buche/ Laerche/ (dižskābardis, lapegle) 50975 

Nussbaum (riekstkoks) 50976 

Erle (alksnis) 50977 

Nussbaum Dunkel (tumšs riekstkoks) 50978 

Kirschbaum (ķirsis) 50979 

Mahagoni (sarkankoks) 50980 

Weiss (balts) 50981 

Schwarz (melns) 50982 

 

Citas instrukcijas 

Atšķaidītājs  Grilith Verdünnung 80047 

Stabilitāte uzglabājot 
(istabas temperatūrā 20oC) 

2 gadi orģinālā iepakojumā- sargāt no tiešiem saules stariem; 
neuzglabāt temperatūrā virs +30oC! 

 

Iepakojuma izmēri 

100 ml, 200 ml un 1 l. 


