
APRAKSTSAPRAKSTS ProSeal ir ūdens bāzes gruntskrāsa, kas labi iesūcas virsmā. Piemērots lietošanai uz
absorbējošām virsmām pirms BioRid, BioRid Spray vai AsbestGuard uzklāšanas.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

ProSeal ir piemērota absorbējošu sienu un griestu virsmu gruntēšanai iekštelpās. ProSeal var arī
izmantot azbesta putekļu saistīšanai. Rūpīgi izlasīt lietošanas instrukciju. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS ProSeal ir ūdens bāzes gruntskrāsa, kas labi iesūcas virsmā. Piemērots lietošanai uz
absorbējošām virsmām pirms BioRid, BioRid Spray vai AsbestGuard uzklāšanas.
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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
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

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš Atkarīgs no virsmas porainības, 2-10 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 5 l, 25 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, rullis vai izsmidzinātājs.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pieskarties pēc 1-2 stundām. Pēc 2-3 stundām var uzklāt nākamo kārtu.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) apm. 1.2 kg/l (ISO 2811)

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

13

GOSGOS (cat A/a) 50g/l (2010)
ProSeal maksimālais GOS saturs ir 50 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Uzglabāt sausā un vēsā vietā, pasargāt no tiešiem saules stariem.
Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtā tarā produktu nevar ilgstoši uzglabāt.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa un virsmas temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
No virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Uz pelējušām virsmām jāuzklāj BioWash, saskaņā ar lietošans instrukcijām. Ļaut
virsmām nožūt. Ja nepieciešams, plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu Presto vai Prestonit špakteļtepi un pēc nožūšanas
virsma jānoslīpē. Jānotīra slīpēšanas putekļi.

GruntēšanaGruntēšana
Uzklāt ProSeal 1 reizi ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. ProSeal nedrīkst atšķaidīt.

KrāsošanaKrāsošana
Uzklāt ProSeal 1 reizi ar otu, rulli vai izsmidzinātāju. ProSeal nedrīkst atšķaidīt.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
No darbarīkiem otīrīt krāsas atlikumus un izmazgāt tos ar ūdeni. Lai no darbarīkiem izmazgātu sacietējušu krāsu, ieteicams
izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

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.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Satur: 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: 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)).
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