
APRAKSTSAPRAKSTS Piedeva, kas sastāv no vieglām silikāta mikrolodītēm (maksimālais diametrs apm. 300 µm).

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piemērota kā pretslīdes piedeva Tikkurila metāla lokšņu jumtu krāsām vai grīdas pārklājumiem,
piem., Akvacoat, Betolux, Betolux Akva, Panssarimaali, Panssari Akva.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Īpaši piemērota kā pretslīdes piedeva metāla jumtu krāsām.
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TIKKURILA

LIUKUESTE
PRETSLĪDES PIEDEVA METĀLA JUMTU UN GRĪDU KRĀSĀM

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

ToņiToņi Pelēks.

IepakojumiIepakojumi 0.333 l

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 0.4 g/cm³

Īpašā iezīmeĪpašā iezīme Tilpuma brīvums apm. 0.4 g/cm³. Maksimālais mikrolodīšu diametrs apm. 300 µm.

Vidējais sienas biezumsVidējais sienas biezums 5-10 % pallon halkaisijasta.

CietībaCietība 5 Mohin asteikolla.

Graudiņu izmērsGraudiņu izmērs Mikropallojen maksimiraekoko on noin 300 µm.

Kušanas temperatūraKušanas temperatūra 1200 – 1350 °C.

UzglabāšanaUzglabāšana Uzglabāt iepakojumu cieši noslēgtu, lai izvairītos no putekļu un mitruma iekļūšanas.
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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.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
Likueste pulveri pievienot virsējai kārtai.
Sajaukšanas attiecība: ⅓ l Likueste pievienot 10 l krāsas. Attiecīgi mazāk nekā trešā daļa no ⅓ l iepakojuma ir jāpievieno 3 litriem
krāsas.

Izmantojot Liukueste piedevu, uzklāt vismaz divas krāsas kārtas. Likueste pulveri pievienot virsējai kārtai. Sajaukšanas attiecība: ⅓
l Likueste (apm 150 g) pievienot 10 l krāsas. Attiecīgi mazāk nekā trešā daļa no ⅓ l iepakojuma ir jāpievieno 3 litriem krāsas. Sīkāku
informāciju un sajaukšanas attiecību skatīt izmantojamās krāsas aprakstā. 
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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.
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