
Divkomponentu, šķīdinātājus nesaturoša epoksīda tepe.

• Ļoti labi sasaistās ar dažādām virsmām, tādējādi nodrošinot pārklāšanas sistēmas
pilnīgu noturību

• Pat uzklājot biezā kārtā, Colofill nesarūk kā parastās tepes, tādējādi nodrošinot
apstrādātās virsmas vienmērību

• Ļoti zems gaistošo organisko savienojumu daudzums
• Porainas minerālās virsmas pirms labošanas ir jānogruntē ar epoksīda laku vai krāsu.

• Piemērota caurumu, plaisu un šuvju aizpildīšanai uz koka un finiera virsmām
• Var izmantot arī betona, ģipša un citām minerālām virsmām, arī tērauda virsmām

Apm. 100% no tilpuma

1.10 kg/l (maisījuma).

Tepe: 2 tilpuma daļas Colofill
Cietinātājs: 1 tilpuma daļa 008 4612

Apm. 1h pēc sajaukšanas

9 - 11 m²/l (100 μm). 
Praktiskais patēriņš atkarīgs no caurumu, plaisu un šuvju lieluma un izlīdzināmās virsmas
nelīdzenuma pakāpes.

Praktiskais aprēķins: apm. 1 l tepes/1mm/m².

Var klāt nākamo kārtu pēc 8 h–4 d

gatava slīpēšanai pēc 12–24 h

Pilnīgi sacietējusi pēc 7 d

Zemākā temperatūrā produkta žūšanas laiks paildzinās.

Koks.

Neatšķaidīt.
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No virsmas notīrīt putekļus, atlupušās daļiņas un citus netīrumus.

Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un sausai. Koksnes mitrumam jābūt zem 20%. Darbu
veikšanas un žūšanas laikā gaisa, apstrādājamās virsmas un produkta temperatūrai
jābūt virs +15º C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 97%. Lai iegūtu optimālu rezultātu,
jānodrošina laba ventilācija. Produktu var žāvēt ar vai bez žāvēšanas kameras.

Vispirms samaisa bāzi un cietinātāju atsevišķi. Pirms apstrādes bāzi un cietinātāju rūpīgi
samaisīt pareizajā attiecībā. Maisīšanai izmantot mehānisko maisītāju. Nepietiekama
samaisīšana vai nepareiza sajaukšanas attiecība var izraisīt nevienmērīgu virsmas
žūšanu un virsmas īpašību pavājināšanos.

Maisījuma daudzums ir atkarīgs no apstrādājamās virsmas un maisījuma izlietošanas
laika.

Colofill uzklāj ar gumijas vai tērauda lāpstiņu. Izlīdzināšanu veic līdz virsmas līmenim,
izvairoties no pārpalikuma. Sevišķi nelīdzenu virsmu ieteicams izlīdzināt divas reizes ar
apm. 8 h starplaiku. Pēc 12 h (+ 23 ºC ) izlīdzināto virsmu jānoslīpē. Slīpēšanu veic
sausā vai mitrā veidā, vai arī skrāpējot.

Porainas virsmas nogruntēt ar Temafloor 200. Epoksīda sistēmās var lietot arī sistēmas
standarta grunti.

Thinner 1029 vai 1031.

VOC 2004/42/EC (cat A/j) 500 g/l (2010). Colofill: maksimālais GOS saturs ir < 500 g/l.

Ievērot brīdinājumus uz etiķetes. Produkta drošības datu lapā ir detalizētāk izskaidrots ar
lietošanu saistītais risks un nepieciešamie aizsardzības pasākumi. 
Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

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.

Produkts ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai, un to drīkst izmantot tikai profesionāļi, kam ir pietiekamas zināšanas un kompetence attiecībā uz produkta pareizu
lietošanu. Šī informācija ir tikai informatīva. Tiktāl, cik to pieļauj normatīvie akti, mēs neuzņemamies nekādas saistības par produkta lietošanas apstākļiem, produkta

lietošanu vai uzklāšanu.

Gadījumā, ja plānojat izmantot šo produktu citiem mērķiem, nekā ieteikts šajā dokumentā, ja neesat saņēmis mūsu rakstisku apstiprinājumu par produkta piemērotību
paredzētajam pielietojumam, produkta lietošana ir Jūsu paša atbildība.
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