
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes akrilāta krāsa mīkstā seguma jumtu remontkrāsošanai. Krāsa saglabā savu
elastību pat zemā temperatūrā.
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BITUMENA JUMTU SEGUMU REMONTKRĀSOŠANAS KRĀSA / PILNĪGI MATĒTA

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 C BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Metāla jumti 2018 - toņu karte.
Tumšos toņus var tonēt saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš 4-8 m²/l uzklājot vienā kārtā

IepakojumiIepakojumi 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, rullis vai izsmidzinātājs. 

Uzklāšana ar bezgaisa izsmidzinātāju 
- sprausla 0.018" - 0.023" 
- atšķaidīšana 0-10% apmērā no krāsas tilpuma

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

Var pieskarties pēc 1-2h. Var uzklāt nākamo kārtu nākamājā dienā. Relatīvais gaisa
mitrums, temperatūra un vējš ietekmē žūšanas laiku.

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

Izturība pret ūdeniIzturība pret ūdeni Laba arī industriālajā vidē un piejūras klimatā.

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

Apm. 40

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt stabilai un sausai, gaisa temperatūrai ir jābūt vismaz +5ºC, un gaisa relatīvam mitrumam zem 80%.
Nekrāsot spēcīgos saules staros. Krāsot pirms vakara rasas iestāšanās, jo mitrums izraisa svaigās krāsas kārtas balēšanu un
palēnina žūšanas procesu. Nekrāsot virsmu, ja tā ir pārāk karsta (>40°C) vai ja gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, sūnām un ķērpjiem. Viegli nomazgāt virsmu ar ūdeni un augstpiediena mazgāšanu.
Izmantojot Tikkurila Homeenpoisto, iespējams uzlabot tīrīšanas kvalitāti.

Bojājumus bitumena jumta segumā labot izmantojot piemērotu špakteļtepi. 

Ievērot piemērojamos valsts veselības un drošības pasākumus, apstrādājot azbestu saturošas virsmas.

KrāsošanaKrāsošana
Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt divās kārtās. Uzklājot ar rulli vai izsmidzinātāju, pirmā kārta tiek pabeigta ar otu.
Atšķaidīt krāsu apm. 15% apmērā ar ūdeni gruntēšanas kārtai. Uzklāt nesķaidītu Kilpi Huopakattomaali kā segkārtu. Lai izvairītos
no toņu atšķirībām, sajaukt visai virsmai pietiekamu produkta daudzumu vienā traukā.

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
Divas nedēļas pēc krāsošanas, netīro virsmu var rūpīgi noskalot ar ūdeni bez tīrīšanas līdzekļiem.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Virsmas, kas krāsotas ar Kilpi Huopakattomaali, var pārkrāsot ar tādu pašu produktu.

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. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 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)). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur
C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.
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