
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes bruģa beice.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Rūpnieciski tonētam un netonētam betona bruģim un plāksnēm.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota dārza betona bruģim un plāksnēm. Nav ieteicama jaunam dārza bruģim vai
neabsorbējošām virsmām, piemēram, skalotam betonam vai dabīgam akmenim.
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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 EK BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Patio - toņu karte.
Bezkrāsaina. Var tonēt atbilstoši Patio Kivikuullote toņu kartei (TVT EK01-TVT
EK10). Pieejama arī baltā tonī EK00. Produkts pirms lietošanas vienmēr ir jānotonē.

PatēriņšPatēriņš 4-8 m²/l, uzklājot vienā kārtā uz betona bruģa vai plāksnes (atkarībā no virsmas
absorbētspējas).

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. Ieteicams izmantot augstspiediena izsmidzinātāju.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Virsma ir sausa (pa to drīkst staigāt) pēc dažām stundām. Žūšanu ietekmē virsmas
porainums un uzklātais produkta daudzums. Atkarībā no apstākļiem, pēc dažām
stundām, kad virsma ir nožuvusi, var uzklāt otru kārtu.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1 kg/l, ISO 2811

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

10

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas
laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa, virsmas un produkta temperatūrai jābūt virs +5 ºC un
gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
No virsmām notīrīt netīrumus, putekļus, sūnas un ķērpjus. Virsmas nomazgāt ar augstspiediena mazgātāju. Ja nepieciešams,
izmantot Terassi- ja Kalustepesu mazgāšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību. Ja bruģakmens vai plāksnes ir salīdzinoši
jaunas, lai nodrošinātu virsmas uzsūktspēju, ir jāizmanto turbo uzgalis vai vismaz pietiekami spēcīgs mazgātāja spiediens.

UzklāšanaUzklāšana
Vienmēr veikt pārbaudes krāsojumu, lai noteiktu piemērotāko toni, uzklāšanas metodi, atšķaidīšanas daudzumu un uzklājamo kārtu
skaitu. Atšķaidīt līdz 50% (2 daļas beices, 1 daļa ūdens).

Pirms lietošanas un lietošanas laikā beici rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai mugursomas tipa izsmidzinātāju. Izmantojot
mugursomas tipa izsmidzinātāju, nepieciešamības gadījumā uzklāšana veikt ar rullīti vai otu, lai nodrošinātu beices iesūkšanos
virsmas porās. Beici uzklāt vienmērīgi, bez pārtraukumiem, lai izvairītos no pārklāšanās. Izvairīties no klāšanas biezā slānī, kā,
krāsojot ar krāsu.

Netonēti (pelēka betona) bruģakmeņi un plāksnes:
Izvēlēties vēlamo toni no Patio Kivikuullote toņu kartes. Atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūktspējas un vēlamā gala rezultāta
uzklāt 1-2 kārtas. Ja tiek klātas vairākas kārtas, pirmajai kārtai ieteicams izmantot atšķaidītu beici. Labākam rezultātam ir
ieteicams uzklāt divas kārtas.

Rūpnieciski tonēti bruģakmeņi un plāksnes:
Izvēlēties pēc iespējas līdzīgāks tonis bruģakmens tonim. Atkarībā no krāsojamās virsmas uzsūktspējas un vēlamā gala rezultāta
uzklāt 1-2 kārtas. Parasti pietiek ar vienu kārtu.

UzmanībuUzmanību
Bruģakmeņi un seguma plāksnes ir nepārtraukti pakļautas laikapstākļu iedarbībai, kā arī var tikt pakļautas spēcīgai mehāniskai
slodzei, tādēļ gandrīz katru gadu var būt nepieciešama remontkrāsošana.
Lai izvairītos no iespējamām toņu atšķirībām un nodrošinātu vienmērīgu virsmu, rezervēt visai virsmai pietiekamu beices daudzumu
no vienas ražošanas partijas. Produkts ir caurspīdīgs un tādēļ nav piemērots iepriekš rūpnieciski tonēta bruģakmens vai plākšņu
toņa mainīšanai. Ieteicams izmantot tikai virsmas atjaunošanai. Apstrādājot dažāda vecuma bruģakmeņus vai plāksnes, to tonis
var atšķirties. Dažādi netīrumi, piemēram, motoreļļa vai kristalizējušies sāļi var ietekmēt toni.

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
Normālos apstākļos virsma savu galējo cietību un izturību sasniedz mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi.
Nepieciešamības gadījumā, virsmu var tīrīt ar Talon Huoltopesu kopšanas līdzekli (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens) ne
agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Virsmu, kas apstrādāta ar Patio Kivikuullote bruģa beici var atkārtoti pārkrāsot ar Patio Kivikuullote bruģa beici.
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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
Izmantot aizsargcimdus. 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: 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)).
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