
APRAKSTSAPRAKSTS Pilnīgi sedzoša akrilāta krāsa koka grīdām, kurai piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Īpaši piemērota koka un kokšķiedras plākšņu grīdām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Koka grīdas un kāpnes.
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PONTTI PUULATTIAMAALI

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 A BĀZE, C BĀZE

ToņiToņi Tonējama saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm.

SpīdumsSpīdums Pusmatēts.

PatēriņšPatēriņš Apm. 8 m²/l.

IepakojumiIepakojumi A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota vai rullis gludām virsmām.

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

Putekļi nelīp pēc apm. 15 min. Virsma ir gatava vieglai mehāniskai noslodzei
nākamajā dienā. Pilnīgu cietību un adhēziju virsma sasniedz pēc apm. 2 nedēļām.
Zemas temperatūras un augstāks mitrums paildzina atvērta iepakojuma izlietošanas
laiku. Pirmās nedēļas laikā nenovietot uz virsmas smagus priekšmetus, piemēram,
paklājus, kas var palēnināt virsmas žūšanu.

Ķīmiskā izturībaĶīmiskā izturība Iztur taukus un vaitspirtu. Neiztur stiprus šķīdinātājus, piemēram, atšķaidītāju.

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

37

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
masas (%)masas (%)

A bāze apm. 1,2 kg/l, ISO 2811
C bāze apm. 1,1 kg/l, ISO 2811

GOSGOS (cat A/i) < 140 g/l (2010).
Pontti Puulattiamaali maksimālais GOS saturs ir 140 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Sargāt no sala
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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
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Notīrīt no virsmas putekļus, netīrumus, eļļas un taukvielas.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Nomazgāt iepriekš krāsotas virsmas ar Maalipesu līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Notīrīt veco, atslāņojušos krāsas
kārtu. Rūpīgi noslīpēt virsmu un notīrīt slīpēšanas putekļus.

KrāsošanaKrāsošana
Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt.
Tīras koka virsmas: koka virsmas nogruntēt 1 – 2 kārtās ar izolācijas gruntskrāsu Multistop. Vislabākā izolācija tiek iegūta, ja
apstrāde tiek veikta 2 reizes. Pārklāt ar 1-2 kārtām neatšķaidītas Pontti Puulattiamaali.
Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas:
Uzklāt Pontti Puulattiamaali tieši uz virsmas 1-2 kārtās ar sintētisko otu. 
Uzmanību! Krāsa ātri žūst, tāpēc plānojiet darbu tā, lai izvairītos no nevienmērīga krāsojuma. Vienlaicīgi krāsojiet tikai dažus grīdas
dēļus, garenvirzienā. Jebkādas nepieciešamās izmaiņas drīkst veikt tikai uz sausa krāsojuma

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli. No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu un
izmazgāt ar ūdeni. Sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas 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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