
APRAKSTSAPRAKSTS Tradicionālā Zviedru sarkanā krāsa, kas satur linsēklu eļļu un dzelzs oksīda pigmentus. Aito
Punamultamaali veido elpojošu un pulverveidīgu virsmu, kas laika gaitā lēnām pārkrītojas un
nolietojas.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Zāģēta koka un raupju guļbaļķu celtņu ārējo virsmu krāsošanai.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota zāģēta koka un raupju guļbaļķu virsmu krāsošanai ārdarbos, gan jaunām, gan iepriekš
ar līdzīga veida sarkano krāsu apstrādātām virsmām. Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar
cita veida krāsām, vai ēvelēta koka virsmām. 
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TRADICIONĀLI SARKANA KRĀSA KOKA VIRSMĀM ĀRDARBOS / PILNĪGI MATĒTA

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

ToņiToņi Sarkans

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš Zāģēta koka un raupjām baļķu virsmām apm. 3 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 10 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāšana ar otu.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks 1 stunda, var uzklāt nākamo kārtu pēc 24 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.10–1.20 kg/l, ISO 2811

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
masas (%)masas (%)

30

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.

PRODUKTA APRAKSTS 04.05.2022

AITO PUNAMULTAMAALI

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai virs +10°C, un gaisa relatīvajam
mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsota virsma:
No virsmas ar suku notīrīt netīrumus, putekļus un vaļīgās koka šķiedras. Pelējumu nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu.
Ar tērauda lāpstiņu no zaru vietām notīrīt izdalījušos sveķus.

Iepriekš krāsota virsma:
Ar tērauda suku no iepriekš (ar sarkanā okera krāsu) apstrādātām virsmām noņemt atlupušo materiālu. Izvairīties no tīrīšanas
putekļu ieelpošanas.

KrāsošanaKrāsošana
Atšķaidīt Aito Punamultamaali 30 - 40% apmērā ar ūdeni. Uzklāt uz virsmas 1-2 plānās kārtas ar otu.

Krāsu pirms lietošanas rīpīgi samaisīt un atšķaidīt ar ūdeni. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo
krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem sajaukt vienā traukā. Uzklāt krāsu plāna kārta. Ja produkts tiek uzklāts izsmidzinot,
nekavējoties izlīdzināt virsmu ar otu, lai nodrošinātu pietiekamu adhēziju un pareizu krāsas plēves biezumu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Uzreiz pēc darba pabeigšanas darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ar krāsoto virsmu apieties saudzīgi. Nosmērētu virsmu var viegli tīrīt ar birsti vai nomazgāt ar tīru ūdeni.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par
bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur:Satur:  2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Uzmanību.Uzmanību.  Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir
norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas
apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Satur nelielu daudzumu
sensibilizējošas vielas: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-
izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu
uzglabāšanas laikā. Satur: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6]
(3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)).
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