
APRAKSTSAPRAKSTS Pret sārmiem izturīgs ūdens bāzes aizsarglīdzeklis, kas balstīts uz silāna un siloksāna
maisījuma. Novērš nokrišņu un ūdens šļakstu iekļūšanu kapilāru struktūrā. Ļauj mitrumam no
struktūras iekšpuses iztvaikot. Samazina sala bojājumu risku un sāls uzkrāšanos uz
konstrukcijas virsmas.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Dzīvojamo, biroju, industriālo ēku, noliktavu u.c. ēku fasādes, jumta māla dakstiņi un minerālās
bruģa plāksnes.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērots lielākajai daļai minerālo materiālu, piemēram, ķieģeļu, kalcija-silikāta ķieģeļu,
gāzbetona, betona, eksponētā betona, apmestu un minerālplātņu virsmām.
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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 Bezkrāsains

PatēriņšPatēriņš 3-5 m2/l, atkarībā no virsmas

IepakojumiIepakojumi 5 l, 25 l, 1000 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens. 

Lietošanai gatavs maisījums. Nav nepieciešams šķaidīt.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Zemspiediena izsmidzināšana (mugursomas tipa izsmidzinātājs). Iespējams izmantot
otu vai rulli, bet zemās viskozitātes dēļ, uzklāšana ir sarežģītāka.

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

apm. 1-3 stundas.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 0,95 - 1 kg/l ISO 2811.

Izturība pret ūdeniIzturība pret ūdeni Laba.

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

apm. 6%.

Absorbcijas dziļumsAbsorbcijas dziļums 2–18 mm

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala! Neuzglabāt temperatūrās, kas augstākas par +30°C. Sargāt no sala
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %.

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
Lietošanai gatavs maisījums. Nav nepieciešams šķaidīt.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Pirms putekļu saistīšanas virsmai jābūt pietiekami sausai un stabilai.

Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Sapelējušas un sūnainas virsmas nomazgāt ar Homeenpoisto pelējuma
noņemšanas līdzekli saskaņā ar instrukciju.

UzklāšanaUzklāšana
Ar izsmidzinātāju “mitrs uz mitra” tehnikā apstrādāt virsmu (2-3 kārtas).

Uzmanību!
Pirms apstrādes aizsegt logus un citas virsmas, kuras netiks apstrādātas. Produkta šļakatas no logiem nekavējoties noslaucīt.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Pēc lietošanas darbarīkus nekavējoties izmazgāt ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
1 mēnesi pēc virsmas apstrādes, netīras virsmas var viegli mazgāt ar spiedienu bez tīrīšanas līdzekļa.

Aļģu un pelējuma noņemšanai var izmantot Tikkurila pelējuma noņemšanas līdzekli Homeenpoisto. Līdzeklis rūpīgi jānoskalo.
Uzmanību! Pēc virsmas apstrādes ar Homeenpoisto, virsma atkārtoti jāapstrādā ar Alfablock.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ar Alfablock apstrādātas virsmas var atkārtoti apstrādāt ar Alfablock. Virsmai ir jābūt pietiekami ūdeni absorbējošai. Agrāka
virsmas apstrāde var ietekmēt gala rezultāta izdošanos.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
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
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. Satur: 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (MIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot
aizsargcimdus.
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