
APRAKSTSAPRAKSTS Speciāla apdares krāsa sienām un griestiem, kur nepieciešams augsts higiēnas līmenis.
Produkts satur aktīvo sudrabu, kas kopā ar labu telpu higiēnu novērš baktēriju augšanu uz
krāsotās virsmas. Produkts ir pārbaudīts atbilstoši standartam ISO 22196 ar 24h iedarbības
laiku. Baktēriju veidošanās kategorija: 04, 05 un 06. Produkts ir apstiprināts netiešai saskarei ar
pārtiku (PZH, higiēnas sertifikāts).

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Sienām un griestiem iekštelpās, kur nepieciešams augsts higiēnas līmenis. Piemērota
iekšdarbos, piemēram, vestibilos, kāpņu telpās, slimnīcas koridoros, palātās un citās līdzīgās
telpās, kas pakļautas lielai slodzei. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Betona, apmestu, špaktelētu, ķieģeļu un citām līdzīgām virsmām iekštelpās. Piemērota agrāk
nekrāsotām virsmām un remontkrāsošanai.

 

PRODUKTA APRAKSTS 23.07.2021

TIKKURILA

ARGENTUM 20
HIGIĒNISKS SPECIĀLAIS PĀRKLĀJUMS

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

Bāzes krāsasBāzes krāsas A BĀZE

ToņiToņi Tonējama gaišajos toņos saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.

SpīdumsSpīdums Pusmatēts. 4/RT-klase

PatēriņšPatēriņš Apm. 8-9 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Rullis, ota vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.015" - 0.021",
atšķaidīšana 0 - 5 % no tilpuma.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pieskarties apm. pēc 2 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 4 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.2 kg/l, ISO 2811.

Ķīmiskā izturībaĶīmiskā izturība Iztur šķīdinātājus, piemēram, Vaitspirtu.

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Ļoti laba. Iztur arī mazgāšanu ar mazgāšanas līdzekļiem un dezinfekcijas līdzekļiem,
kurus izmanto slimnīcās.

Noturība pret mitru berziNoturība pret mitru berzi SFS-EN 13300 klase I, ISO 11998

KarstumizturībaKarstumizturība 85 °C, ISO 4211-2 un ISO 4211-3

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

40

Īpašā iezīmeĪpašā iezīme Augstas vīrusu inaktivējošas īpašības pret liellopu koronavīrusu:
Izmantojot kvantitatīvo nesēja testu saskaņā ar ISO 21702: 201, produkts ir
pārbaudīts, lai parādītu augstu vīrusu inaktivējošo aktivitāti pret liellopu koronavīrusu
(S379 Riems). Pārbaudi veica Eurovir Hygiene-Labor GmbH (testa ziņojuma datums:
2021. gada 4. janvāris).

Noteiktā antibakteriālā iedarbība:
Testēts saskaņā ar standartu ISO 22196. Baktēriju celmu standarts Staphylococcus
aureus ATCC 6538P un Escherichia coli ATCC 8739 24 stundu periodā.
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GOSGOS (cat A/a) 30g/l (2010)
Argentum 20 maksimālais GOS saturs ir 30g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Neuzglabāt tiešā saulē, arī zem brezenta aizsargpārklāja. Tonētu
produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.
Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi.
Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar Ässä 1 gruntskrāsu vai Luja gruntskrāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Ievērojot lietošanas pamācību, iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un ļaut nožūt. Ar skrāpi
noņemt atlupušo, atslāņojušos krāsu. Cietas, spīdīgas virsmas noslīpēt matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un
plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi. Nošpaktelētās vietas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Ja nepieciešams, nogruntēt ar
Ässä 1 gruntskrāsu vai Luja gruntskrāsu.

KrāsošanaKrāsošana
Pirms lietošanas Argentum 20 rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu, rullīti vai izsmidzināšanu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas
līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas jāapietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša.
Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar birsti, lupatu vai sūkli.

Virsmas tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai lupatu. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu
(pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu, suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmas rūpīgi jānoskalo. Jāievēro mazgāšanas līdzekļa
ražotāja pamācības attiecībā uz atšķaidīšanu.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Apstrādātā virsma saglabā savas īpašības visa apkopes intervāla laikā. Ar Argentum 20 krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar
Argentum 20, lai saglabātu funkcionalitāti. Pārkrāsošana ar cita veida ūdens bāzes krāsu var radīt krāsas īpašību zudumu.

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
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Uzmanību!
Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 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)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu
uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur sudraba hlorīda un
OIT.
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