
APRAKSTSAPRAKSTS Tonējama, akrilāta krāsa uz ūdens bāzes ar metālisku perlamutra efektu.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Mēbeles, sienu akcenti, ornamenti u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Lietojama sienām iekštelpās, mēbelēm u.c., ja nepieciešams dekoratīvs efekts. Var izmantot
pirmreizējai krāsošanai vai krāsošanai ar trafaretiem, kā arī virsmām, kas iepriekš krāsotas ar
alkīda vai katalītiskajām krāsām, vai lakotām virsmām. Labs apgaismojums efektu pastiprina. 
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ZELTA KRĀSA/ SUDRABA KRĀSA

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.
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TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

Bāzes krāsasBāzes krāsas HM BĀZE, KM BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Taika - toņu karte.
Zelta un sudraba.

SpīdumsSpīdums Pusspīdīgs.

PatēriņšPatēriņš 6–8 m²/l.

IepakojumiIepakojumi HM BĀZE: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l
KM BĀZE: 0.1 l, 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Metodes: ar otu (sintētisko), dekoratīvo rullīti, izsmidzinātāju. Lai veidotu atšķirīgu
virsmas struktūru, izmantot otu vai dekoratīvo rullīti. Tradicionālā izsmidzināšana:
smidzinātāja sprausla 1.8 mm, atšķaidīšana līdz 40 % apmērā ar ūdeni. Uzklājot ar
izsmidzināšanu, vienmēr ir veikt izmēģinājuma krāsojums.

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

Var pieskarties pēc 1 stundas. Var pārkrāsot pēc 6-8 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.1 kg/l (netonēta) (ISO 2811)

Ķīmiskā izturībaĶīmiskā izturība Iztur tīrīšanas līdzekļus un vājus šķīdinātājus, piemēram, vaitspirtu. Krāsaini traipi,
piemēram, kafijas, tējas u.c. jānoslauka nekavējoties.

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Iztur vairāk nekā 5000 beršanas ciklus (SFS 3755).

KarstumizturībaKarstumizturība 85 °C, ISO 4211-3.

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

35

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +10 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Samērā zema
temperatūra (apm. +15 ºC) un augsts relatīvais mitrums (50-70 %) novērš pārāk ātru krāsas žūšanu un atvieglo darbu.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku adhēziju, no jaunām virsmām rūpīgi notīrīt netīrumus un putekļus.

Koka virsmas:
Nogruntēt virsmu ar Helmi Pohjamaali. Jaunas, tīras koka virsmas, kuras ir labā stāvoklī, var apstrādāt arī uzreiz ar Taika
Helmiäismaali.

Metāla virsmas:
Metāla virsmas nogruntēt ar Rostex Super Akva pretkorozijas gruntskrāsu.

Sienas:
Ja nepieciešams, virsma nolīdzināt ar piemērotu špakteļtepi un, nožuvušu virsmu, noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus un
nogruntēt. Uzklāt 1-2 kārtas Tikkurila akrilāta krāsu sienām, piemēram, Harmony.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ļaut nožūt.

Koka virsmas:
Ar skrāpi noņemt atlupušo krāsa vai laku. Cietas un spīdīgas krāsotas vai lakotas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas
putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu tepi un aizpildītās vietas noslīpēt. Nekrāsotas virsmas nogruntēt. Uzmanību:
ar nitrocelulozes lakām lakotas virsmas nogruntēt ar gruntskrāsu Otex.

Sienas:
Cietas un spīdīgas virsmas noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Iedobumus un plaisas aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un
nožuvušas virsmas noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nekrāsotas virsmas nogruntēt.

KrāsošanaKrāsošana
Pirms lietošanas krāsa rūpīgi samaisīt.

Mēbeles u.c.: Ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju uzklāt divas kārtas Taika Helmiäismaali. Lielām virsmām labāk ir pirmo kārtu uzklāt ar
rullīti un pēc tam izlīdzināt ar otu. Izmantot augstas kvalitātes sintētisko otu. Otas triepieni skaisti izceļ perlamutra efektu.

Sienas/dekoratīvā krāsošana: Krāsojot sienas, Taika Helmiäismaali vislabāk ir izmantojama ierobežotas dekoratīvās virsmas
krāsošanai, kā rezultātā daļu no gruntētās virsmas tiek atstāta redzamu. Taika perlamutra krāsu uzklāt ar rullīti uzreiz apmēram 1
m² lielā laukumā un, ja vēlas, uzreiz veido dekoratīvu virsmu, izmantojot dažādus dekoratīvos rullīšus, otas vai sūkļus. Ieteicams
veikt izmēģinājuma krāsošanu uz bieza kartona.

Ieteicams rūpīgi nosegt grīdlīstes ar krāsotāju līmlenti. Krāsotāju līmlenti noņemt uzreiz pēc krāsošanas. Ja tiek izmantota otu,
krāsojot nelielus laukumus nekavējoties pabeigt krāsošanu ar rullīti. Tādējādi nebūs redzamas salaiduma vietas. Taika perlamutra
krāsu uzklāt divās kārtās, bet dekoratīvajam krāsojumam, tikai vienā kārtā.

Lai nokrāsotu lielas, gludas, līdzenas virsmas ar Taika Helmiäismali, ir nepieciešamas iemaņas un pieredze, bet tāda metode kā
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krustām-šķērsām, krāsojot ar otu vai rullīti, ir piemērota arī iesācējiem, pat krāsojot lielas virsmas.

Taika Helmiäismali ir piemērota arī rakstu veidošanai ar šabloniem. Papildus idejas un detalizētākas pamācības var atrast Tikkurila
krāsošanas rokasgrāmatās.

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.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas: Virsmas mazgāt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas šķīdumu un mīkstu suku, sūkli vai
lupatu. Ļoti netīras virsmas mazgā ar viegli sārmainu (pH 8-10) mazgāšanas šķīdumu un lupatu, suku vai sūkli. Virsmu rūpīgi
noskalot ar ūdeni.

Pēc krāsošanas dažas nedēļas ar virsmām apieties saudzīgi, jo krāsa galīgo cietību un izturību normālos apstākļos sasniedz pēc 1
mēneša. Ja virsmu nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar mīkstu birsti, lupatu vai suku.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Ievērot instrukcijas, kas attiecas uz iepriekš krāsotām virsmām. Ja ir vēlēšanās, dekoratīvās virsmas var pārkrāsot ar Helmi krāsu
mēbelēm vai ar ūdens bāzes sienu krāsām (sienu virsmas).

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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