
APRAKSTSAPRAKSTS Uretāna alkīda krāsa.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Betona un koka grīdas un kāpnes dzīvojamās, tirdzniecības un noliktavu telpās. Piemērota vieglai
mehāniskajai un ķīmiskajai slodzei pakļautām grīdām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Betona un koka grīdu krāsošanai iekštelpās. Piemērota arī iepriekš ar alkīda vai epoksīda krāsām
krāsotu vai epoksīda laku apstrādātu grīdu pārkrāsošanai.
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BETOLUX
ŠĶĪDINĀTĀJA BĀZES GRĪDAS KRĀSA / SPĪDĪGA

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, C BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Izjūti krāsas - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Color Now 2022.
Symphony tonēšanas sistēma.
Tonējama saskaņā ar vairumu Tikkurila toņu karšu.

SpīdumsSpīdums Spīdīgs.

PatēriņšPatēriņš 7-9 m²/l betona grīdām, 9-11 m²/l koka virsmām.

IepakojumiIepakojumi A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, rullis vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Putekļi nelīp pēc 3-4 stundām. Var pārkrāsot apm. pēc 24 h. Nožuvusi un gatava
lietošanai apm. pēc 1 nedēļas. Pilnībā nožuvusi un sasniegusi galīgo izturību apm.
pēc 1 mēneša.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.0 –1.2 kg/l, ISO 2811

Ķīmiskā izturībaĶīmiskā izturība Laba izturība pret taukvielām. Iztur vaitspirtu un denaturēto spirtu. Neiztur spēcīgus
šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītājus.

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Laba, SFS 3755.

KarstumizturībaKarstumizturība 120ºC, gaišie toņi augstā temperatūrā var dzeltēt, SFS 3757.

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

50

GOSGOS (cat A/i) 500 g/l (2010). Betolux maksimālais GOS (VOC) saturs ir 500 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Betona virsmai jābūt sausai un vismaz 4 nedēļas vecai. Betona relatīvajam mitrumam jābūt zem 97%. Uzklāšanas un žūšanas laikā
gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt vismaz + 5 º C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Betona grīdas: Ar slīpējamo mašīnu noslīpēt cementa līmes slāni. Notīrīt slīpēšanas putekļus.
Koka grīdas: Notīrīt netīrumus, eļļas, putekļus un taukvielas.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Notīrīt veco,
atslāņojušos krāsu. Virsmas rūpīgi noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

UzklāšanaUzklāšana
Pirmreizēja apstrāde:
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi samaisīt. Uzklāt divas kārtas ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Pirmajai kārtai izmantot krāsu, kas
atšķaidīta 20-25% apmērā ar Vaitspirtu 1050. Otro kārtu var uzklāt pēc vienas dienas, izmantojot neatšķaidītu vai viegli atšķaidītu
krāsu. 

Remontkrāsošana:
Virsmas, kas iepriekš krāsotas ar Betolux grīdas krāsu, var pārkrāsot ar Betolux vai Betolux Akva grīdas krāsām. Skatīt
„Sagatavošana: Iepriekš krāsotas virsmas.” 

Pretslīdes apstrāde:
Lai uzlabotu krāsoto virsmu saķeri, Betolux krāsai var pievienot Liukueste pretslīdēšanas piedevu (attiecība 0.33l pulvera uz 10l
neatšķaidītas krāsas). Sajaukšanu var veikt manuāli. „Pretslīdes” krāsu uzklāj divās kārtās.
„Pretslīdes” krāsu uzklāt uz visas grīdas vai ar līmlenti atzīmētos laukumos. Tā ir arī piemērota kāpņu pakāpienu malām.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Krāsotā virsma ir pilnībā nožuvusi un sasniegusi galīgo izturību un ķīmisko noturību apmēram 1 mēneša laikā. Šajā laikā ir izvairīties
no tīrīšanas. Virsmu tīrīt ar suku, birsti vai putekļu lupatu, netīrumus noņemot ar neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Virsmas, kas iepriekš krāsotas ar Betolux grīdas krāsu, var pārkrāsot ar Betolux vai Betolux Akva grīdas krāsām. Skatīt
„Sagatavošana: Iepriekš krāsotas virsmas.”

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.
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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:  ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. Uzmanību.Uzmanību.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt
miegainību vai reiboņus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni.
Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

GHS02 GHS07
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