
 

 

 
 

EQUITONE malu apstrādes prasības 
 

Pēc plākšņu sazāģēšanas līdz nepieciešamajam izmēram, tās malas jānoslīpē ar smilšpapīru. Tas uzlabos plākšņu 
izskatu un samazinās plākšņu sabojāšanas risku. Plāksnes malu slīpēšanai var izmantot apmēram 400x100 mm 
izmēra dēli ar piestiprinātu smilšpapīru (graudainība – 80). 
 
Gadījumos, kad tiek izmantota plāksne EQUITONE [natura] un [natura PRO], uz plāksnes malām un vietās, kur ir 
izurbti caurumi, var nokļūt mitrums, un mitros laika apstākļos blakus caurumiem un uz plāksnes malām var 
izveidoties redzami mitruma plankumi. Ar laiku šī parādība izzudīs un tumšie plankumi turpmāk neveidosies. 
Periods, kurā būs redzami plankumi, ir atkarīgs no laika apstākļiem. 
 
Lai izvairītos no šīs parādības, malas ir jāpiesūcina ar “LUKO” impregnēšanas līdzekli. 
 
EQUITONE [natura] un [natura PRO] plākšņu malu/caurumu sagatavošana impregnēšanai 
1. Plāksnes jāzāģē/jāurbj uz stingras, stabilas pamatnes. 
2. Plāksnes jāzāģē/jāurbj ar kvalitatīviem instrumentiem. 
3. Plāksnes malas pēc zāģēšanas jānoslīpē. Slīpēšanai varam izmantot aptuveni 400x100 mm izmēra dēli ar 
piestiprinātu smilšpapīru (graudainība – 80). Svarīgi, lai malas būtu gludas, bez noplīsušām daļām. 
4. Pēc zāģēšanas/urbšanas plāksnes jānotīra – nedrīkst impregnēt netīras plāksnes. 
 
Piezīme.  
Ja zāģēšanas/urbšanas laikā tiek bojāta plāksnes virsma, pastāv risks, ka neizdosies pienācīgi impregnēt 
plāksnes. Vairāk informācijas par plākšņu zāģēšanu vai urbšanu atradīsiet “EQUITONE plānošanas un 
pielāgošanas rokasgrāmatā” 38.–39. lpp. nodaļā “Plākšņu urbšana”, “Plākšņu zāģēšana”. 
 
Svarīgi! 
1. Impregnēšanas laikā plākšņu un apkārtējās vides temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C. 
2. “Luko” impregnēšanas līdzeklis ir derīgs lietošanai 6 mēnešus no pildīšanas datuma. 
3. Pirms lietošanas un lietošanas laikā labi sakratiet impregnēšanas līdzekli. 
4. Vienlaicīgi ar impregnēšanas līdzekli apstrādājiet tikai vienu plāksni. 
5. Impregnēšanas līdzekli no plāksnes virsmas notīriet ar tīru drānu. 
6. Nedrīkst impregnēt zem atklātām debesīm, lietus laikā vai tiešos saules staros. 
7. Pēc plāksnes impregnēšanas jāpagaida, kamēr impregnēšanas līdzeklis nožūst, un tikai pēc tam plāksni drīkst 
uzstādīt uz fasādes. 
8. Ar impregnēšanas līdzekli jāapstrādā EQUITONE [natura] un [natura PRO] plākšņu un caurumu malas. 
 
Plāksnes malu impregnēšanas procedūra 

1. Ielejiet traukā nelielu daudzumu “Luko” šķīduma. 
2. Iemērciet aplikatora sūklīti šķīdumā, noņemiet lieko daudzumu. 
3. Sākot malas apstrādi, virziet aplikatoru projām no fasādes plāksnes puses. 
4. Uzklājiet impregnēšanas šķīdumu uz visām plāksnes malām. 
5. Pārliecinieties, ka mala ir pilnībā pārklāta ar impregnēšanas līdzekli. 
6. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru. 
7. Nekavējoties noslaukiet lieko šķīduma daudzumu, kas nokļūst uz plāksnes virsmas. 
8. Neuzklājiet impregnēšanas līdzekli paaugstināta mitruma apstākļos vai pēc plāksnes uzstādīšanas. 

Plākšņu caurumu piesūcināšanas procedūra 
Caurumu apstrāde ar impregnēšanas līdzekli ir identiska malu apstrādei ar impregnēšanas līdzekli, tikai aplikatora 
vietā jāizmanto maza otiņa vai cits instruments caurumu apstrādei. 
 

Piezīme. Eternit Baltic nav speciāla instrumenta caurumu malu apstrādei ar impregnēšanas līdzekli. Iesakām 
izmantot mazu otiņu. Var izmantot arī citus instrumentus. 

 

 


