
    

(Feinspachtel) peenpahtel  

FERMACELL kipskiudplaatidele
 

Kasutamine  
FERMACELLi peenpahtel on universaalne kasutusvalmis 
pastataoline dispersioonpahtelmass siseruumides seina- ja
laepindade lauspahteldamiseks. Toode sobib ideaalselt,  
kui pinna kvaliteedile esitatakse rangeid nõudmisi 
(kvaliteediklassid Q3  ja Q4). 
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Omadused
  Kiirus & ökonoomsus

o Kasutusvalmis
o Pärast kasutamist lihtsalt sulgeda ja hiljem 

uuesti kasutada
 

 Lihtne töödelda
o Sujuv ja libisev pahteldamine
o Pikk töödeldavusaeg, kergesti lihvitav
o Optimaalne masintöötlemine pritspahtli

FERMACELL Spritzspachtel LS- ga 
 

 Kvaliteetne ja sile pind
o Väga sile pind
o Suurepärane pragude täitevõime ja suur nakkuvus
o Veeauru läbilaskev (difuusne)
 

 Universaalselt kasutatav
o Koostis on optimaalselt kohandatud FERMACELLi 

kipskiudplaatide pinna silumiseks, kuid sobib suure-
päraselt ka teiste kandvate aluspindade, nt. kips-
kartongplaadi, betooni, müüritise lauspahtelduseks.

 

 Emissioonivaba, lahustite ja plastifikaatorite vaba
 

Paigaldus  

Aluspind peab olema puhas, kandevõimeline ja kuiv. 
FERMACELLi peenpahtli kasutamisel peab õhu ja 
pahteldatava pinna temperatuur olema vähemalt +5 °C (ühe≤ 0,5 mm).kihi maksimaalne paksus
kasutada pahtellabidat FERMACELLi Breitspachtel. Pärast
puhastamist tuleb pahtellabidas hoolikalt kuivatada, et vältida
roostekirme teket. Lihvimiseks kasutada liivapaberit tera-
suurusega 100–120. Lihvimise ajal kanda kaitseprille ja
hingamisteede kaitsevahendeid. Enne tapeetimist või 
värvimist tuleb lihvitud pinnad tolmust puhastada. Kuivamis-
aeg: oleneb aluspinnast, kihi paksusest ja ilmaoludest.

 
 

Masintöötlemine  

Juhised masintöötlemiseks on antud pritspahtli  tootelehes 
FERMACELL Spritzspachtel LS. 
 

Materjali andmed
Kulu ca. 0,2 l/ m² 

Tihedus 1,2 kg/Liter 

Nakketugevus ca. 1,0 N/mm2

Täitevõime kõrge 

Puhastamine pesta veega

Kuivamisaeg ca. 2 – 3 h/mm 

Ladustamine 12 kuud jahedas ja jäätumata

Värvus valge

Pakendid 3 l, 10 l  

 

 

 

 

 

 

 

Müügipakendid
 3 l ämber 10 l ämber

Toote kood 79007 79002 

EAN 4007548005937 4007548002158 

Tollitariifi nr. 32141090 32141090 

Tükki / alusel 96 44 

Kaal / alus 385 kg 575 kg 

 

Lisajuhised
 

Märja tasanduskihi/valuasfaldi korral tuleb peenpahtel pinnale 
kanda alles pärast seonduvate tööde lõppu.  

  

 

Ärge kasutage vuugipahtlina!

FERMACELLi klienditeenindus 
Telefon: +49 203 501 90 40
Telefax: +49 203 501 90 80 
E-Mail: Info@xella.com  
www.fermacell.com

www.tervemaja.ee

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Seisuga 06/2008.

Alati kehtib kõige uuem trükiversioon. Kui soovite lisateavet, 

pöörduge palun Xella klienditeenindusse.

Tööriistana soovitame

http://www.xella.de/downloads/deu/documents/Oberflaechen_PT_s.pdf
http://www.xella.de/downloads/deu/documents/FERMACELL_Spritzspachtel.pdf

