
APRAKSTSAPRAKSTS Caurspīdīga, pilnīgi matēta efektlazūra uz akrilāta bāzes.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Sienas dzīvojamo, biroju un tirdzniecības ēku iekštelpās un līdzīgās sausās telpās. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Izmanto, lai veidotu rakstus uz sienām, kas krāsotas ar iekšdarbu krāsām. Tā kā lazūra ir
caurspīdīga, apakšējās kārtas tonis būtiski ietekmē galarezultātu. Labs apgaismojums, sānu
gaisma vai dabiskais apgaismojums pastiprina efektu.
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TAIKA STARDUST
LAZŪRA AR GLITERU EFEKTU

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

ToņiToņi Sudraba un zelta mirdzums.

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš 6-10 m²/l.

IepakojumiIepakojumi 1 l, 3 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāt ar rulli vai otiņu.

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

Nepieciešamības gadījumā var pārkrāsot pēc apm. 24 stundām. Virsma ir gatava
lietošanai pēc apm. 2 dienām.

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

Noturība pret mazgāšanuNoturība pret mazgāšanu Iztur slaucīšanu ar mitru lupatu.

Noturība pret mitru berziNoturība pret mitru berzi Klase I, ISO 11998

KarstumizturībaKarstumizturība 85 °C, ISO 4211-3.

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

12

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Sargāt no sala
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +10 °C un gaisa relatīvajam mitrumam 30-70 %.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsota virsma:
No jaunas virsmas notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsma jānošpaktelē ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas
jānoslīpē. Notīrīt slīpēšanas putekļus. Nogruntēt ar, piemēram, Varma gruntskrāsu un pēc tam nokrāsot ar iekšdarbu krāsu,
piemēram, Harmony 1-2 reizes.

Iepriekš krāsota virsma:
Iepriekš krāsota virsma nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Cietas un spīdīgas virsmas
noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļi. Plaisas un iedobumus aizpildīt ar piemērotu špakteļtepi un pēc nožūšanas virsmu
noslīpēt. Notīrīt slīpēšanas putekļus. nokrāsot ar iekšdarbu krāsu, piemēram, Harmony vēlamajā tonī.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas Taika Stardust rūpīgi samaisīt. Produktu uzklāt ar rulli vai otu krustām-šķērsām. Pārliecināties, ka produkts ir
vienmērīgi uzklāts uz visas virsmas. Darba gaitā sapludināt pārklāšanās vietas. Pēc virsmas nožūšanas duļķainums pazudīs.
Ieteicams veikt izmēģinājuma krāsojumu uz bieza kartona gabala vai citas testējamās virsmas. Taika Stardust var izmantot arī
krāsošanai ar trafaretiem, uzkājot ar parastu nelielu rullīti vai otu. Nav ieteicams izmantot porolona darbarīkus.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. 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
Normālos apstākļos produkts pilnīgu cietību un izturību sasniedz apm. 1 mēneša laikā, tādēļ šajā laikā ar virsmu apieties saudzīgi.
Ja virsmu nepieciešams tīrīt agrāk, to var viegli tīrīt ar sausu vai mitru lupatu.

Ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas virsmu var tīrīt ar sausu suku, birsti vai putekļu lupatu. Netīras virsmas mazgāt ar mitru
lupatu, kas samitrināta neitrālā (pH 6 – 8) mazgāšanas līdzeklī. Virsmu pēc tīrīšanas nedrīkst atstāt slapju. Sagatavojot
mazgāšanas šķīdumu, ievērot mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumi.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Skatīt pamācību "Iepriekš krāsota virsma". Dekoratīvo virsmu var pārkrāsot arī ar ūdens bāzes krāsu sienām.

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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