
APRAKSTSAPRAKSTS Šķīdinātāja bāzes akrilāta krāsa dekoratīvajai krāsošanai.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Dekorācijas, ornamenti, un līdzīgas detaļas iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu koka un metāla virsmu dekoratīvajai krāsošanai. 
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TIKKURILA

MIRANOL KORISTEMAALI
DEKORATĪVA KRĀSA AR METĀLISKU SPĪDUMU / ZELTS, SUDRABS, VARŠ

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 Zelts, sudrabs un varš.

PatēriņšPatēriņš 10–13 m²/l

IepakojumiIepakojumi 0.1 l, 1 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu, tradicionālo izsmidzinātāju vai rullīti (mohēras, ar īsu plūksnu). Uzklāšana ar
tradicionālo izsmidzinātāju: sprausla 1,4 -1,8 mm, atšķaidīšana 20-25% no tilpuma.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Putekļi nelīp pēc 1 stundas, pilnībā nožūst 24 stundu laikā.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 0.9 –1.2 kg/l atkarībā no toņa, ISO 2811.

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Viegla slaucīšana ar mitru lupatu.

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

30

UzglabāšanaUzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā
tarā nevar ilgstoši uzglabāt.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

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

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Notīrīt netīrumus, putekļus, taukvielas, eļļu, rūsu u.c. 
Lai padarītu koka materiālu vienmērīgu un blīvu, nogruntēt 1-2 reizes ar Otex gruntskrāsu, kas tonēta segkrāsai līdzīgā tonī (Zelts –
TVT X029, Sudrabs – TVT H168, Varš - TVT J123). 
Metāla virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu. Metāla virsmas sausās iekštelpās var krāsot
uzreiz ar Miranol dekoratīvo krāsu. Alumīnija virsmas pirms gruntēšanas nepieciešams padarīt raupjas.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Ar skrāpi notīrīt
atlupušo, atslāņojušos krāsu un pēc iespējas vienmērīgāk noslīpēt. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar Lakkakitti špakteļtepi un
noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. 
Sliktā stāvoklī esošas koka virsmas nogruntēt ar Otex gruntskrāsu, kas tonēta segkrāsai līdzīgā tonī (Zelts – TVT X029, Sudrabs –
TVT H168, Varš - TVT J123). Metāla virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu.

ApakškārtaApakškārta
Sliktā stāvoklī esošas koka virsmas nogruntēt ar Otex gruntskrāsu, kas tonēta segkrāsai līdzīgā tonī (Zelts – TVT X029, Sudrabs –
TVT H168, Varš - TVT J123). Metāla virsmas nogruntēt ar gaiši pelēku Rostex Super pretkorozijas gruntskrāsu.

KrāsošanaKrāsošana
Krāsu pirms lietošanas un lietošanas laikā rūpīgi samaisīt, lai izvairītos no toņu atšķirības, ko var izraisīt metāla pigmentu
nosēšanās. Ja nepieciešams, krāsu atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050 vai,ar šķīdinātāju 1032. Krāsu uzklāt ar rullīti vai otu 1-2 kārtās, bet
ar izsmidzinātāju 2 kārtās. Vienmērīgu krāsojumu uz lielām virsmām var iegūt, krāsojot ar rullīti vai izsmidzinātāju. Krāsojot ar otu,
stūru vietās jāizmanto porolona aplikators. 

Lai padarītu virsmas izturīgākas pret nodilumu, pārklāt tās ar Unica Super laku (tikai zelta un vara toņos). Lakas kārta nedaudz
samazina metālisko spīdumu.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu
1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas: Netīras virsmas mazgāt ar neitrālu trauku mazgājamo līdzekli (pH 6-8) un sūkli vai
mitru lupatu. Ļoti netīrām virsmām izmantot vāji sārmainu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu (pH 8-10) un mitru lupatu. Virsmu rūpīgi
noskalot.

Normālos apstākļos virsma pilnīgu cietību sasniedz vienu mēnesi pēc krāsošanas, tādēļ šajā laikā ar virsmu jāapietas saudzīgi. Ja
ir nepieciešama virsmas tīrīšana, izmantot mitru lupatu.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ar Miranol dekoratīvo krāsu krāsotas virsmas var labot ar tā paša veida krāsu vai, piemēram, alkīda krāsu. Skatīt norādījumus
nodaļā „Sagatavošana”.
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