
APRAKSTSAPRAKSTS Pusmatēta krāsa keramiskajām flīzēm.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Keramikās sienu flīzes sausās un mitrās telpās (piemēram, vannas istabās, virtuvēs) un grīdas
flīzes sausās telpās, kas pakļautas vieglai mehāniskajai slodzei (piemēram, tualetes telpās).
Produkts nav piemērots krāsošanai uz pašattīrošām keramikas flīzēm un sienas flīzēm tvaika
pirtī.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Krāsai ir izcila adhēzija, tāpēc nav nepieciešams papildus izmantot gruntskrāsu. Tonējama
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm. Krāsotā virsma ir īpaši izturīga pret karstu un aukstu ūdeni,
šampūniem, ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem un dažādiem traipiem (eļļa, kečups, sula u.c.).
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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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TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

Bāzes krāsasBāzes krāsas A BĀZE, C BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Izjūti krāsas - toņu karte, Izjūti krāsas 2020 - toņu karte, Deco Grey - toņu karte,
Color Now 2022.
Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.

SpīdumsSpīdums Pusmatēts. 4/RT-klasifikācija

PatēriņšPatēriņš 10-12 m²/l

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

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, filca rullis gludām virsmām (5-7 mm plūksna)

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pieskarties pēc 2h. Var uzklāt nākamo kārtu pēc 16h.
Lietošanai gatava pēc 2 dienām.
Uzmanību! Krāsa sasniegs savu galējo izturību pēc 28 dienām, tādēļ šajā laika
periodā jāizvairās no mehānisku bojājumu radīšanas uz virsmas.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) apm. 1.2 kg/l, ISO 2811

Ķīmiskā izturībaĶīmiskā izturība Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu. Kafijas, tējas u.c.
traipus notīrīt nekavējoties.

Noturība pret mitru berziNoturība pret mitru berzi SFS-EN 13300 klase 1, ISO 11998.

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

40

GOSGOS (kat A/i) 140g/l(2010)
Luja Ceramic Tiles maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Tonētu
produktu vai produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
No virsmām notīrīt kaļķakmeni, izmantojot kaļķakmens noņemšanas līdzekli (piemēram, Tikkurila Supi Saunapesu).
Lai noņemtu taukus, eļļu vai citus netīrumus, izmantot piemērotu tīrīšanas līdzekli (piemēram, Tikkurila Maalipesu).
Noņemt veco silikonu ar asu nazi. No virsmas noņemt visus silikona atlikumus, izmantojot silikona noņemšanas līdzekli.
Ar lielu ūdens daudzumu rūpīgi noskalot virsmu, lai noņemtu mazgāšanas līdzekļa atlikumus. Atļaut nožūt. Ņemt vērā, ka arī flīžu
šuvēm pirms krāsošanas ir jābūt sausām.

GruntēšanaGruntēšana
Gruntēšana nav nepieciešama.

KrāsošanaKrāsošana
Pirms krāsošanas virsmām jābūt pilnīgi tīrām un sausām. Krāsošanai izmantot otu vai filca rulli gludām virsmām.
1. Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt un ieliet krāsošanas vanniņā.
2. Plānā kārtā ar otu nokrāsot stūrus, flīžu savienojumus un vietas, kuras nevarat aizsniegt ar rullīti.
3. Uzklāt krāsu plānā kārtā ar filca rullīti. Neuzklāt pārāk daudz krāsas, jo tas var izraisīt krāsas notecēšanu.
4. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 16 stundām.
5. Ievērojot tos pašus principus uzklāt otro kārtu.
6. Krāsošanas līmlenti noņemt uzreiz pēc pēdējās kārtas uzklāšanas.
7. Aizstāt noņemto silikonu ar jaunu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas apieties saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos krāsa sasniedz pēc 1 mēneša.
Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, tās viegli tīra ar lupatu vai mīkstu sūkli.
UZMANĪBU! Ņemt vērā, ka pēc saskares ar ūdeni tikko krāsota virsma var kļūt mīkstāka, bet pēc ~30 minūtēm virsma atkal kļūst
cieta.

Ja nepieciešams, ne agāk kā apm. 1 mēnesis pēc krāsošanas:
Virsmas tīrīt ar mīkstu sūkli vai lupatu un neitrālu (pH 6-8) mazgāšanas līdzekli. Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar viegli sārmainu (pH
8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Neizmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, raupjus sūkļus u.c. Rūpīgi noskalot virsmu.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ar Luja Ceramic Tiles krāsu krāsotas virsmas var pārkrāsot ar to pašu krāsu. Skatīt „Sagatavošana”.

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.
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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
Šis produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un tās grozījumiem. Izmantot aizsargcimdus.
Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. 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. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā.
Satur: C(M)IT/MIT (3:1).
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