
APRAKSTSAPRAKSTS Caurspīdīga, tonējama speciālā lazūra uz ūdens bāzes ar metālisku perlamutra efektu.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Lietojama sienām iekštelpās, ja nepieciešams dekoratīvs efekts.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Uzklāt uz Tikkurila akrilāta sienu krāsas, piemēram, Harmony. Tā kā Taika perlamutra lazūra ir
caurspīdīga, gruntskrāsas (piemēram, Harmony) tonim ir būtiska ietekme uz galarezultātu. Labs
apgaismojums efektu pastiprina. Taika toņu kartē atrodami ieteikumi toņu izvēlei.
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TAIKA GLAZE
CAURSPĪDĪGA SUDRABA LAZŪRA.
CAURSPĪDĪGA ZELTA LAZŪRA.

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:
Taika - toņu karte.

SpīdumsSpīdums Pusspīdīgs.

PatēriņšPatēriņš 8-12 m²/l, atkarībā no uzklāšanas metodes.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l
Zelta bāze: 0,9L
Sudraba bāze: 0,9L un 2,7L

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāšanai izmantot rullīti ar īsu plūksnu. Lai veidotu atšķirīgu virsmas struktūru,
izmantojiet otu vai dekoratīvo rullīti.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pārkrāsot apm. pēc 24 stundām. Pilnībā nožuvusi pēc apm. 2 dienām. Mitri,
auksti apstākļi un biezas kārtas pagarina žūšanas laiku.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.1 kg/l, atkarībā no toņa (ISO 2811)

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Iztur vieglu beršanu ar mitru lupatu.

KarstumizturībaKarstumizturība 85 °C, ISO 4211-3.

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

13

GOSGOS GOS (kategorija A/l) maks. 200 g/l (2010). Taika Helmiäislasyyri satur GOS
maksimāli 200 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.

PRODUKTA APRAKSTS 26.10.2022

TAIKA GLAZE

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


UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai. Uzklāšanas un žūšanas laikā produkta, gaisa un virsmas temperatūrai ir jābūt vismaz +10 ºC, un
gaisa relatīvajam mitrumam mazākam par 70 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsma izlīdzināt ar piemērotu špakteļtepi, un pēc
nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar atšķaidītu Maalipesu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ļaut virsmai nožūt.
Notīrīt atlupušo materiālu. Cietas un spīdīgas krāsotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas
aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi, un pēc nožūšanas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

Gruntēšana:
Virsmu nogruntēt ar Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony. Uzklāt divas kārtas. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas
paredzēts gludām virsmām un ir ar pēc iespējas sīkāku tekstūru. Tā kā Taika perlamutra lazūra drīzāk izcels, nekā noslēps tādus
virsmas defektus kā plaisas un iedobumus, gruntētai virsmai jābūt pēc iespējas gludākai un līdzenākai.
Tā kā Taika perlamutra lazūra ir caurspīdīga, gruntskrāsas tonim ir būtiska ietekme uz galarezultātu. Ieteicamie Taika perlamutra
lazūras pamatkrāsas toņi ir atrodami Taika toņu kartē. Piemēram, pelēka krāsa kopā ar Taika lazūru rada izteiktu sudraba efektu,
zelta un dzeltenas iekšdarbu krāsas ir ieteicams kombinēt ar zelta lazūru. Turpretī, drosmīgi un dažādi toņi radīs pilnīgi atšķirīgu
virsmas efektu.

GruntēšanaGruntēšana
Virsmu nogruntēt ar Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony.

KrāsošanaKrāsošana
Lielu, vienveidīgu sienu virsmu krāsošana:
Pirms uzklāšanas Taika perlamutra lazūru rūpīgi samaisīt. Izmantot rullīti ar īsu plūksnu, kas paredzēts gludām virsmām. Lazūru
uzklāt apmēram vienu metru platā joslā. Tad, virzot rullīti uz augšu, virsmu izlīdzināt pēc iespējas vienmērīgāk. Izmantot rullīti ar pēc
iespējas sīkāku tekstūru un vienmērīgi uzklāt lazūru. Robežu novilkšanai izmantot krāsotāja līmlenti un uzreiz pēc krāsošanas to
noņemt. Lai iegūtu izteiksmīgāku un bagātīgāku rezultātu, uzklāt divas kārtas. 

Uzmanību! Kaut gan krāsošana ar Taika perlamutra lazūru ir vienkārša, lai krāsotu gludas, lielas un līdzenas virsmas, ir
nepieciešamas iemaņas un pieredze. 

Dekoratīvā krāsošana:
Vienlaicīgi nokrāsot mazu laukumu (apm. 1 m²). Vispirms, izmantojot gludām virsmām piemērotu rullīti ar īsu plūksnu, uzklāt krāsu.
Uzreiz pēc tam, izmantojot dažādus dekoratīvos rullīšus, otu vai sūkli, veidot rakstus. Dekoratīvo krāsojumu vispirms izmēģina uz
bieza kartona gabala vai cita pamata.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli
sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

PRODUKTA APRAKSTS 26.10.2022

TAIKA GLAZE

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


Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Taika perlamutra lazūra sasniedz galējo izturību apmēram 1 mēneša laikā. Šajā laikā jāizvairās no tīrīšanas.
Ja nepieciešams, virsmu notīrīt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu lupatu. Jānoskalo un uzreiz pēc apstrādes
jānožāvē.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Saskaņā ar instrukciju "Iepriekš krāsotas virsmas". Ja ir nepieciešams, dekoratīvo virsmu var pārkrāsot ar ūdens bāzes krāsu
sienām.

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
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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