
APRAKSTSAPRAKSTS Tonējams akrilāta aizsargpārklājums ar perlamutra spīdumu.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piemērots sienām un griestiem karsēšanās, mazgāšanās un ģērbtuvju telpās. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Pārklājums, kas veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu mitrās iekštelpās. Satur
pretpelēšanas vielas, kas aizsargā virsmu. Piemērots koka virsmu apstrādei saskaņā ar
instrukciju. Nav piemērots pirts lāvu apstrādei.
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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

Bāzes krāsasBāzes krāsas EP BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Arctic - toņu karte.
Tonējams saskaņā ar Tikkurila Arctic toņu karti.

SpīdumsSpīdums Pusmatēts.

PatēriņšPatēriņš 8-12 m²/l

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Putekļi nelīp pēc 1/2 stundas. Nākamo kārtu var uzklāt pēc 2-3 stundām. Pilnībā
nožuvis pēc 2 dienām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.0 kg/l, ISO 2811

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

17

GOSGOS (cat A/f) 130g/l (2010)
Supi Arctic maksimālais GOS saturs ir 130 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

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

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Jaunas, tīras koka virsmas:
Notīrīt netīrumus un putekļus. Virsma viegli samitrināt, uzsmidzinot ūdeni, nožāvēt un noslīpēt vaļīgās koka šķiedras. Notīrīt
slīpēšanas putekļi.

Vecas, netīras un iepriekš, piemēram, ar Supi Saunasuoja apstrādātas koka virsmas:
Nomazgāt ar Supi Saunapesu kopšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību, rūpīgi noskalot un nožāvēt. Ja nepieciešams,
noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas un lietošanas laikā produktu rūpīgi samaisīt. 

Karsēšanās telpu sienas apstrādāt vienā kārtā ar tonētu Supi Arctic. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni. Ar atšķaidītu produktu
(līdz 50% apmērā atšķaidīts ar ūdeni) karsēšanās telpu sienas var apstrādāt arī divās kārtās. Tādējādi mazāk būs redzamas otas
vilcienu pēdas. 

Mazgāšanās un ģērbtuvju telpu virsmas vispirms apstrādāt ar Supi Arctic, kas atšķaidīts ar ūdeni 20% apmērā. Pēc tam apstrādāt
ar neatšķaidītu produktu.

Lai pārliecinātos, ka tonis ir pareizs, veikt pārbaudes krāsojumu mazāk redzamā vietā. Ja produkts ir atšķaidīts, tonis kļūst mazliet
gaišāks un caurspīdīgāks, nekā toņu kartē redzamais. Koka virsmas īpašības un iepriekšējā apstrāde ietekmē galīgo toni. Lai iegūtu
vienmērīgu toni, mazas virsmas apstrādāt bez pārtraukuma, bet lielas paneļu virsmas apstrādāt, krāsojot 1-2 paneļus reizē. Pirts
lāvām pieskaņotu toni (bez perlamutra efekta) iegūst tonējot Supi Saunavaha pēc Valtti Arctic toņu kartes.

Pirms lietošanas pirts ir rūpīgi jāizsilda un jāizvēdina.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku
mazgāšanas līdzekli. Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni un ziepēm. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila
Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ja nepieciešama tīrīšana, to var veikt ne agrāk kā apm. 1 mēnesi pēc uzklāšanas: Virsmu notīrīt ar Supi Saunapesu kopšanas
līdzekli (1-2 dl tīrīšanas līdzekļa uz 5 litriem ūdens).

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.
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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: 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 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 C(M)IT/MIT.
Šī krāsa satur biocīdu produktu sausās plēves saglabāšanai. Satur OIT, 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts. Ādas sensibilizācijas risks.
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