
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes modificēta akrilāta krāsa.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Pilnībā tonētu un rūpnieciski krāsotu betona dakstiņu jumtiem.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Betona jumtu dakstiņu remontkrāsošanai.
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TIKKURILA

KILPI TIILIKATTOMAALI
APKOPES KRĀSA BETONA JUMTA DAKSTIŅIEM / MELNA, BRŪNA, DAKSTIŅU SARKANA,
TUMŠI PELĒKA UN HUT SARKANA.

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 Toņu kartes:Toņu kartes:
Kilpi - toņu karte, Metāla jumti 2018 - toņu karte.
Lietošanai gatavi toņi: Dakstiņu sarkans, Hut sarkans, brūns, tumši pelēks, melns.

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš 2-4 m2/l uzklājot divās kārtās uz cementa blokiem (atkarībā no profila un
absorbcijas).

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota vai izsmidzinātājs un ota. Augstspiediena izsmidzinātāja sprausla 0,013" - 0,018"
(leņķis 40°- 50°).

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Iztur lietu un rasu 1-2h pēc uzklāšanas. Otro kārtu var uzklāt ne ātrāk kā nākamajā
dienā. Žūšanas laiks paildzinās, ja gaisa relatīvais mitrums palielinās, bet temperatūra
pazeminās.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.25 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 sausai un stabilai, gaisa temperatūrai vismaz +5 ºC, un gaisa relatīvam mitrumam zem 80 %. Ieplānot
krāsošanas darbus tā, lai uzklātās krāsas plēve būtu sausa pirms vakara rasas iestāšanās. Nekrāsot, ja gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem, sūnām un ķērpjiem. Izmantojot augstspiediena mazgāšanu, izvairīties no virsmas un tās
konstrukciju bojājumiem. Mazgājot betona dakstiņu jumtus, izmantot Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu pelējumu noņemšanai
saskaņā ar instrukcijām.

Apstrādājot virsmas, kuras satur azbestu, obligāti ievērot darba aizsardzības prasības.

GruntēšanaGruntēšana
Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt ar otu vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar izsmidzinātāju, gruntēšanu pabeigt ar otu, lai
nodrošinātu krāsas iesūkšanos virsmas porās un labu adhēziju.

KrāsošanaKrāsošana
Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas. Uzklāt ar otu vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar izsmidzinātāju, gruntēšanu pabeigt ar otu, lai
nodrošinātu krāsas iesūkšanos virsmas porās un labu adhēziju.

Betona dakstiņu jumti (2 x uzklāšana):
Uzklāt Kilpi Tiilkattomaali divās kārtās. Pirmajai kārtai krāsu atšķaidīt 10-20% apmērā ar ūdeni, atkarībā no virsmas porainības.
Uzklāt segkārtu ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc gruntēšanas. Uzklājot segkārtu, krāsu var atšķaidīt 5-15% apmērā ar ūdeni, ja
nepieciešams.

UzmanībuUzmanību
Pārbaudīt jumta stāvokli un kvalitāti pirms darbu uzsākšanas. Lai izvairītos no toņu atšķirībām, sagatavot pietiekamu daudzumu
krāsas no vienas ražošanas partijas. Jumta profils palielina krāsojamo laukumu. Produkts nav piemērots mālu dakstiņu jumtiem. Ja
ir nepieciešams mainīt dakstiņus, pārliecināties par to piemērotību krāsošanai.

Produkts satur krāsas plēves aizsardzības vielas, tādēļ nav ieteicams izmantot lietus ūdeni, kas notek no jumta, augu aplaistīšanai
vai mazgāšanai pirmo gadu pēc jumta dakstiņu krāsošanas.

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
Apieties ar virsmu saudzīgi. Pilnīgu cietību un nodilumizturību normālos apstākļos krāsotā virsma sasniedz apm. 4 nedēļu laikā.
Virsmu var tīrīt ar Talon Huoltopesu ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas (1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Noskalot
virsmu un ļaut tai nožūt.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Virsmas, kas krāsotas ar Kilpi Tiilikattomaali, 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.
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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
Uzmanību.Uzmanību.  Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot
dūmus/smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 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)) un 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur
biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

GHS07 GHS09
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