
APRAKSTSAPRAKSTS Ūdens bāzes, akrilāta beice.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piemērota sienām, griestiem, durvīm, grīdām u.c. koka virsmām. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Paredzēta virsmu beicēšanai iekšdarbos. Lietojama saskaņā ar lietošanas pamācību.
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TIKKURILA

PIRTTI
PANEĻU BEICE, TONĒJAMA

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 EP BĀZE

PatēriņšPatēriņš 10-16 m²/l. Patēriņš ir atkarīgs no koka sugas, porainības un cietības.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar sūkli, otu vai izsmidzinātāju.

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

Putekļi nelīp pēc 1-2 stundām. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 4-6 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.0 kg/l.

Izturība pret gaismuIzturība pret gaismu Laba.

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

6.6
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Gaisa temperatūrai jābūt virs +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Jaunas koka virsmas noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus. Iepriekš apstrādātas virsmas noslīpēt līdz tīram kokam.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas un arī darba laikā beici rūpīgi samaisīt, lai nodrošinātu vienmērīgu pigmenta sajaukšanos. Lai pārbaudītu toni,
ieteicams veikt kontrolkrāsošanu uz atsevišķa dēlīša. Pārklājuma galīgais tonis ir atkarīgs no koka sugas, cietības un koka
sākotnējā toņa, kā arī uzklāto kārtu daudzuma.

Beici uzklāt ar sūkli, otu vai izsmidzinātāju vienā kārtā. Lai izvairītos no toņa atšķirībām, virsmu no sākuma līdz beigām apstrādāt
bez pārtraukumiem, bet apstrādājot lielas paneļu virsmas – vairākus dēļus uzreiz. Lai iegūtu gaišāku toni, beici atšķaidīt ar ūdeni,
piemēram, attiecībā 1:1. Tumšāku toni var iegūt, uzklājot beici atkāroti, kad pirmā kārta ir nožuvusi.

Pēc pilnīgas beicētās virsmas nožūšanas, jāveic aizsarglakošana ar laku Kiva 10, Kiva 30 vai Kiva 70.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Beicētā un lakotā virsma pilnīgu cietību un ķīmisko izturību sasniedz apm. pēc 2 nedēļām. Izvairīties tīrīt virsmu šajā laikā.
Virsmu tīrīt ar birsti, lupatu vai sūkli. Netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) tīrīšanas līdzekli.

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
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.
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