
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes akrilāta gruntskrāsa.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piemērota durvīm, mēbelēm, skapīšiem, logu rāmjiem, grīdlīstēm, radiatoriem, metālu lokšņu
malkas krāsnīm.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota koka, skaidu plātņu un kokšķiedras plātņu un metāla virsmu gruntēšanai iekšdarbos.
Piemērota arī virsmu pārkrāsošanai, kas iepriekš krāsotas ar alkīda vai katalītiskām krāsām.
Nav piemērota ar nitrocelulozes laku lakotu virsmu pārkrāsošanai.
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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

Bāzes krāsasBāzes krāsas A BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Tikkurila Symphony 2436 - toņu karte, Izjūti krāsas - toņu karte.
Tonēt gaišos toņos saskaņā ar Tikkurila Symphony toņu karti.

SpīdumsSpīdums Matēts.

PatēriņšPatēriņš 6–8 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Izsmidzinātājs, rullis vai ota. Bezgaisa izsmidzinātājs: sprausla 0.013"-0.015,
atšķaidīšana 0-5 %.

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

Var pieskarties pēc apm. 1 h. Var uzklāt nākamo kārtu pēc apm. 2 h. Var pārkrāsota
ar Helmi mēbeļu krāsu pēc apm. 5 h.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.3 kg/l, ISO 2811

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

35

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Sargāt no sala
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +8 °C un gaisa relatīvajam mitrumam — zem 80 %. Zemāka
temperatūra (aptuveni +15 °C) un augstāks mitrums (relatīvais gaisa mitrums 50-70%) paildzinās atvērtas krāsas lietošanas laiku
un padarīs darbu vieglāku.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Rūpīgi notīrīt netīrumus un noslaucīt virsmu, lai nodrošinātu labu adhēziju.

Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot. Ļaut virsmai nožūt. No virsmas ar skrāpi
nokasīt veco, atlupušo pārklājumu vai laku un virsmu noslīpēt. Noslaucīt slīpēšanas putekļus. Aizpildīt iedobumus un plaisas ar
piemērotu špakteļtepi. Aizpildītās vietas noslīpēt. Noslaucīt slīpēšanas putekļus.

KrāsošanaKrāsošana
Rūpīgi samaisīt gruntskrāsu un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Noklāt lielus laukumus ar
rulli un izlīdzināt ar otu. Vislabāk ir piemērota sintētiskā ota ar jauktiem sariem. 

Absorbējošām, porainām virsmām ieteicams atšķaidīt gruntskrāsu ar ūdeni 5-10% apmērā no tilpuma. Gruntēto virsmu noslīpēt.
Pēc 2 h uzklāt neatšķaidītu gruntskrāsa kārtu.

Virsmu pārkrāsot ar Helmi mēbeļu krāsu 5h pēc gruntēšanas.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu
krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu. Izmazgāt
darbarīkus ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas noņemšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas
līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ja nepieciešam, virsmas var tīrīt aptuveni 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot mīkstu birsti, sūkli vai lupatu un
neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas līdzekli. Ļoti netīras virsmas tīrīt ar vāji sārmainu (pH 8-10) tīrīšanas līdzekli un, piemēram,
lupatu vai sūkli. Rūpīgi noskalot virsmu. 

Pilnīgu cietību un nodilumizturību normālos apstākļos krāsotā virsma sasniedz viena mēneša laikā, tādēļ pirmās nedēļas ar virsmu
jāapietas saudzīgi. Ja virsmu nepieciešams tīrīt neilgu laiku pēc krāsošanas, to var viegli tīrīt ar mīkstu birsti vai mitru lupatu.

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
Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-
ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, smidzināšanas-uzklāšanas
laikā izmantot respiratorus ar kombinēto filtru AP (gāzes/putekļu filtrs) (EN405:2001).
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