
APRAKSTSAPRAKSTS Neorganiska silikāta iekšdarbu krāsa ar teicamu karstumizturību.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Krāsns mūrīši, kamīni un tamlīdzīgas virsmas iekšdarbos, kur var būt paaugstināta virsmas
temperatūra.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Betona, kaļķa, kaļķa-cementa, cementa apmetuma, smilts-kaļķa ķieģeļu un ķieģeļu virsmām, kā
arī minerālplātņu virsmām iekštelpās. Piemērota arī virsmām, kuras iepriekš krāsotas ar kaļķa,
kaļķa-cementa, cementa un silikāta krāsām. Skatīt lietošanas pamācību.
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KRĀSA KAMĪNIEM UN KRĀSNS MŪRĪŠIEM

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 MSA BASE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Paint for fireplaces and firewalls.
Balts
G497, H497, M497, V459, X459, Y462, X487, Y487

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts. 6/RT - klasifikācija

PatēriņšPatēriņš 3–5 m²/l vienā kārtā. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī
uzklāšanas metodes un apstākļiem.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota vai ota krāsošanai ar kaļķa krāsu.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pārkrāsot pēc 12 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.4 kg/l, ISO 2811

Izturība pret ūdens tvaikuIzturība pret ūdens tvaiku
(EN ISO 7783)(EN ISO 7783)

sd,H2O < 0,14 m.

KarstumizturībaKarstumizturība Tonēts produkts sausumā iztur 180 °C, bet netonēts produkts iztur 300 °C.

GOSGOS (kat A/a) 30g/l(2010). Muuri maksimālais GOS saturs 30 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala un tiešiem saules stariem. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Nevērīgi
aizvērtā vai nepilnā tarā un/vai tonētu produktu nevar ilgstoši uzglabāt. Tonēts
produkts ir jāizlieto vienas krāsošanas sezonas laikā.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai un stabilai. Virsmas un gaisa temperatūrai jābūt virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam
— zem 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Jaunām cementa un apmestām virsmām pirms krāsošanas ir jābūt pietiekami sausām un sacietējušām.
Nekrāsotas virsmas attīrīt no netīrumiem, putekļiem un cita piesārņojuma.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Attīrīt virsmas no netīrumiem, putekļiem un cita piesārņojuma. Ja nepieciešams, virsmu nomazgāt ar Seinäpesu mazgāšanas
līdzekli, sekojot instrukcijām. Notīrīt atlupušos, slikti saistītos vai pulverveidīgos krāsas slāņus.

Virsmas labošanaVirsmas labošana
Pielīdzināt plaisas, caurumus un iedobes tā, lai tās būtu vienā līmenī ar krāsojamo virsmu. Izmantot piemērotu sauso špakteļtepi uz
betona virsmām un kaļķa vai kaļķa-cementa apmetumu uz apmestām virsmām. Ja nepieciešams, pārkrāsot izlīdzinātās vietas ar
Muuri krāsu.

KrāsošanaKrāsošana
Nogruntēt vienā kārtā ar Muuri krāsu. Ja nepieciešams, produktu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā. 12 stundas pēc
gruntēšanas, uzklāt nākamo Muuri kārtu.

UZMANĪBU!
Apklāt tās virsmas, kuras netiks krāsotas, piemēram, logi, dabīgais akmens, klinkera flīžu virsmas un metāla virsmas.
Nekavējoties notīrīt krāsas šļakatas ar ūdeni.
Mainīga krāsojamās virsmas struktūras porainība, mitrums un temperatūras svārstības krāsošanas un žūšanas laikā, var radīt
nevienmērīgu toni.
Lai produkts sasniegtu uzstādītās karstumizturības prasības, ieteicams nogaidīt vismaz 2 nedēļas pirms virsmu izmantošanas.
Mehāniska iedarbība var atstāt redzamus bojājumus uz krāsotās virsmas. Tā ir tipiska matētu produktu īpašība, taču tā neietekmē
produkta funkcionalitāti.

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
Ja nepieciešams, tīrīt virsmu ar sausu birsti vai putekļu lupatu ne ātrāk kā mēnesi pēc produkta uzklāšanas.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ar Muuri krāsu krāsotu virsmu remontkrāsošanu var veikt ar to pašu produktu.

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
Satur:Satur:  silīcijskābe, kālija sāls. Bīstami.Bīstami.  Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā
informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. SASKARĒ AR
ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet
skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

GHS05
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