
Izvēlies oriģinālās Siniat 
špakteļmasas un atjauno!

 www.siniat.lv



Špakteles ģipsis, kas paredzēts sākotnējai, manuālai ģipškartona plākšņu 
un ārmējošās lentes savienojumu šuvošanai, kā arī stūru montāžai un 
trūkumu aizpildīšanai.

To raksturo ļoti laba saķere ar virsmu, kas ievērojami pārsniedz standarta 
prasības. Pēc sajaukšanas ar ūdeni, tas veido plastisko masu, ko vienkārši 
iestrādāt.

Tehniskie dati: derīguma termiņš no ražošanas datuma: 9 mēneši; 
maisījuma proporcijas: 0,40 l ūdens uz 1 kg produkta; maksimālais viena 
slāņa biezums: līdz 3,0 mm; provizorisks patēriņš: aptuveni 0,30 kg/m2; 
iestrādes laiks: aptuveni 60 min.

Veido sistēmu kopā ar NIDA Finišs.

NIDA Start

ŠPAKTELĒŠANAS ĢIPSIS NIDA Start

Simbols Produkta apraksts Daudzums 
iepakojumā

Iepakojumu 
daudzums uz 

paletes
Paletes svars kg

91101 NIDA Start 25 kg 42 1050

Manuāla  
uzklāšana

A/B sistēmas 
daļa

NIDA Finisz

ŠPAKTELĒŠANAS ĢIPSIS NIDA Finišs

Špakteles ģipsis, kas paredzēts ģipškartona plākšņu gala apstrādei, kā 
arī špakteles izveidošanai uz sienu un griestu minerālajām virsmām, gan 
manuāli, gan mehāniski.

To raksturo ļoti laba saķere ar virsmu, kas ievērojami pārsniedz standarta 
prasības. To viegli uzklāt un slīpēt.

Pēc izžūšanas tas iegūst baltu krāsu, kas savukārt nozīmē mazāku krāsas 
patēriņu.

Tehniskie dati: derīguma termiņš no ražošanas datuma: 9 mēneši; 
maisījuma proporcijas: 0,36 l ūdens uz 1 kg produkta; maksimālais viena 
slāņa biezums: līdz 2,0 mm; provizorisks patēriņš: aptuveni 1 kg/m2/mm; 
iestrādes laiks: aptuveni 60 min.

Veido sistēmu kopā ar produktu NIDA Start.

Simbols Produkta apraksts Daudzums 
iepakojumā

Iepakojumu 
daudzums uz 

paletes
Paletes svars kg

91100 NIDA Finišs 25 kg 42 1050

Manuāla  
uzklāšana

A/B sistēmas 
daļa

NIDA Pro

GATAVĀ ŠPAKTELES MASA NIDA Pro

Universālā, dolomīta špaktelēšanas masa, kas paredzēta sākotnējai, 
manuālai ģipškartona plākšņu savienojumu šuvošanai un ārmējošās 
lentes iestrādāšanai, mehāniskai vai manuālai sienu un griestu 
špaktelēšanai, kā arī galīgajai ģipškartona plākšņu savienojumu 
apdarei, stūra elementu montāžai un skrambu un plaisu slēpšanai.

To raksturo ļoti laba saķere ar virsmu, kas ievērojami pārsniedz standarta 
prasības.

Tehniskie dati: derīguma termiņš no ražošanas datuma: 9 mēneši; vienas kārtas 
maksimālais biezums: līdz 1,0-1,5 mm; aptuvens patēriņš: aptuveni 
1,5 kg/m2 /mm; žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas.

Simbols Produkta apraksts Daudzums 
iepakojumā

Iepakojumu 
daudzums uz 

paletes
Paletes svars kg

91104 NIDA Pro 20 kg 32 640

91107 NIDA Pro 5 kg 120 600

Manuāla  
uzklāšana

Mehāniska 
lietošana

NIDA Efekt

GATAVĀ ŠPAKTELES MASA NIDA Efekt

Simbols Produkta apraksts Daudzums 
iepakojumā

Iepakojumu 
daudzums uz 

paletes
Paletes svars kg

93942 NIDA Efekt 20 kg 32 640

 93943 NIDA Efekt 5 kg 120 600

Manuāla  
uzklāšana

Mehāniska 
lietošana

Gatavā dolomīta špaktelēšanas masa, kas paredzēta mehāniskai vai 
manuālai sienu un griestu virsmu špaktelēšanai.

To raksturo ļoti laba saķere ar virsmu, kas ievērojami pārsniedz standarta 
prasības. To viegli uzklāt un slīpēt.

Paredzēta špakteles izveidošanai uz šādām virsmām: ģipškartona 
plāksnes, ģipša apmetums, cementa un kaļķa apmetums, gludi cementa 
elementi, ģipša blociņi, šūnu betons.

Ideāla virsma, ko var iegūt, ir lieliski piemērota krāsošanai, tapetēm un 
citiem dekora elementiem.

Tehniskie dati: derīguma termiņš no ražošanas datuma: 9 mēneši; vienas 
kārtas maksimālais biezums: līdz 1,0-1,5 mm; aptuvens patēriņš: aptuveni 
1,5 kg/m2/mm; žūšanas laiks: aptuveni 24 stundas.

Pielietojums: visas virsmas špaktelēšana, cementa – kaļķa un ģipša apmetumi.



Špaktelēšanas ģipsis uz sintētiskā ģipša bāzes ar speciālu pildvielu 
piemaisījumu, paredzēts manuālai ģipškartona plākšņu savienojumu 
šuvošanai bez lentes, kā arī savienojumu sākotnējai špaktelēšanai, 
stūru montāžai un trūkumu aizpildīšanai.

To raksturo ļoti laba saķere ar virsmu, kas ievērojami pārsniedz standarta 
prasības. Pēc sajaukšanas ar ūdeni, tas veido plastisko masu, ko vienkārši 
iestrādāt.

Tehniskie dati: derīguma termiņš no ražošanas datuma: 6 mēneši; 
maisījuma proporcijas: 0,55 l ūdens uz 1 kg produkta; maksimālais viena 
slāņa biezums: līdz 3,0 mm; provizorisks patēriņš: aptuveni 0,3 kg/m2; 
iestrādes laiks: aptuveni 60 min.

NIDA Planfix Fresh

NIDA Planfix Fresh

Simbols Produkta apraksts Daudzums 
iepakojumā

Iepakojumu 
daudzums uz 

paletes
Paletes svars kg

4042472 NIDA  
Planfix Fresh 25 kg 42 1000

 4042473 NIDA 
Planfix Fresh 5 kg 200 1000

Bez lentesManuāla  
uzklāšana
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