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Knauf Super Finish (All Purpose) ir dolomīta pul-
vera maisījums, kas bagātināts ar vinila saistvie-
lu un papildvielām masas īpašību uzlabošanai. 
Knauf Super Finish špakteļmasa atbilst EN13963 
prasībām; kā 3 A tipa materiāli izmantojama dzī-
vojamo ēku, medicīnas, mācību iestāžu, pārtikas 
rūpniecības objektu u.c. celtniecībā.
Uzglabāšana
Sargāt no sala, augstas temperatūras un tiešiem 
saules stariem! 
Īslaicīgi sasalis produkts pēc atsaldēšanas un 
samaisīšanas ir derīgs lietošanai.
Derīguma termiņš 12 mēneši.
Kvalitāte
Saskaņā ar EN 13963 prasībām ir veikts 
produkta tipa tests, kā arī nodrošināta pastāvīga 
ražošanas procesa kontrole. Produkts tiek 
marķēts ar CE marķējumu.
Iepakojums
5,4 kg (~ 3,27 l), art. Nr. 261831
20 kg (~ 12,12 l), art. Nr. 314860
28 kg (~ 17 l), art. Nr. 314841

Materiāls

Piemērota izcili gludu un līdzenu virsmu vei-
došanai. Paredzēta iekšdarbiem. Var uzklāt ar 
rokām, mehanizēti vai ar krāsošanas rullīti līdz 
2 mm biezā kārtā.
Gatavu špakteļmasu Knauf Super Finish var 
izmantot:
�� plānās virskārtas uzklāšanai
 – tādām minerālām celtniecības pamatnēm kā 

stabiliem ģipša, kaļķa, cementa-kaļķa ap-
metumiem, betona virsmām, ģipša blokiem, 
gāzbetonam,

 – tīriem un noturīgiem dekoratīvajiem apme-
tumiem, lakotām virsmām, krāsotām vai ar 
stiklšķiedras tapetēm aplīmētām virsmām 
u.c.,

 – ģipškartona plāksnēm; 
�� ģipškartona plākšņu savienojumu, kas pirms 

tam aizpildīti ar Knauf Uniflott vai Knauf 
Fugenfüller, pāršpaktelēšanai.

�� Lietošanai gatava špakteļmasa
�� Viegli uzklājama un izlīdzināma
�� Viegli slīpējama un apstrādājama
�� Gatava virsma ir izturīga lietošanā
�� Nodrošina ideāli piemērotu virsmu tālākiem 

apdares darbiem

Pielietojums Īpašības

Knauf Super Finish
Lietošanai gatava špakteļmasa
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Tehniskie dati

Citi norādījumi

Materiāla patēriņš
Savienojumu  
pāršpaktelēšanai  
2 vai 3 kārtās

~ 0,125 kg/m

Virsmas špaktelēšanai ~ 1,5 kg/mm/m2

Materiāla blīvums
1,65 kg/l (1l = 1,65 kg)

Knauf Super Finish nedrīkst maisīt ar citiem 
materiāliem.
Špaktelēšanu var sākt tikai tad, ja telpā ir Knauf 
plākšņu apstrādes noteikumiem atbilstoši 
apstākļi – mitruma līmenis un temperatūra ir 
normas robežās.
Ja paredzama lejama (ģipša klona, cementa) 
grīda, ģipškartona plāksnes var špaktelēt tikai 
pēc grīdas ieliešanas.
Darbarīki jānomazgā ar ūdeni tūlīt pēc darba 
pabeigšanas.
Gadījumā, ja materiāls ir nokļuvis acīs, tās ska-
lot ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta 
pēc palīdzības.
Šī tehniskā lapa nosaka materiāla izmantoša-
nas apjomu un ieteicamo darbu veikšanu, bet tā 
nevar aizstāt izpildītāja prasmes. Papildus šiem 
ieteikumiem darbu jāveic saskaņā ar būvdarbu 
prasībām. Ražotājs garantē izstrādājuma kva-
litāti, bet tam nav ietekmes uz tā pielietošanas 
veidu un apstākļiem. Šaubu gadījumā jāveic 
izmēģinājuma pielietojums. Ar šo tehnisko datu 
lapu tiek atceltas iepriekšējās tehniskās kartes.

Izstrāde

Žūšanas laiks

Pamatnei ir jābūt sausai, stabilai, tīrai un brīvai 
no putekļiem. Lieli nelīdzenumi vai bojājumi jā-
aizpilda ar Knauf Fugenfüller vai Knauf Uniflott. 
Gruntēšana
Ģipškartona plāksnēm nav nepieciešams grun-
tējums. Stipri uzsūcoša vai nestabila pamat-
ne jāgruntē ar dziļas iesūkšanās grunti Knauf 
Tiefengrund.

Špaktelēšanas laikā temperatūrai telpā jābūt 
vismaz +10 °C.

Pamatnes sagatavošana 

Temperatūra/klimats

Lietošanai gatava špakteļmasa
Knauf Super Finish

Gatavo Knauf Super Finish špakteļmasu pēc 
samaisīšanas var lietot tieši no spaiņa. Masu 
pēc vajadzības var atšķaidīt ar ne vairāk kā  
250 g ūdens uz 20 l materiāla. 
Pēc katras ūdens pieliešanas masu viegli sa-
jaukt un pārbaudīt, vai gatava darbam. Atškaidī-
to masu uzglabāt  ne ilgāk kā 5 dienas.
Lietot tikai tīrus darbarīkus un traukus!
Izstrāde
Uzklāt līdz 2 mm biezā kārtā;
nākamo kārtu uzklāt tikai tad, kad iepriekšējā 
nožuvusi.
Sauso virsmu slīpēt ar #180 – #240 frakcijas 
smilšpapīru ne vēlāk kā 3 - 4 dienas pēc uzklā-
šanas. 
Jāņem vērā, ka materiāla izstrādes laiks ir atka-
rīgs no temperatūras un gaisa mitruma.
Pēc nožūšanas virsmu var gruntēt ar Knauf 
Tiefengrund. 
Šādā veidā apstrādātu virsmu var arī krāsot ar 
jebkāda veida krāsām.

Žūšanas procesā pēc ilgāka laika gatavā špak-
teļmasa Knauf Super Finish kļūst cieta un iztu-
rīga. 
Žūšanas laiks ir atkarīgs no virsmas uzsūkšanas 
spējas, gaisa temperatūras un mitruma telpā.
2 mm biezas kārtas žušanas laiks ~24 h.
Izvelkot „0 mm” kārtu, ļaut nožūt 3-4 h.

Knauf info centrs:
Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf 
ieteikti produkti.+371 67 032 999

info@knauf.lv Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Deutschland, www.knauf.com
Izplatītājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Latvija, tālr.: (+371) 67 032 999, fakss: (+371) 67 032 969www.knauf.lv
SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar 
tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju / pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, 
pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.


