
APRAKSTSAPRAKSTS Ļoti ātri žūstoša ceļu marķēšanas krāsa uz ūdens bāzes, kas izveidota no speciāliem akrila
sveķiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Ceļi, ielas un stāvlaukumi u.c.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Satiksmes līniju marķēšanai uz asfalta un bituma u.c. virsmām.
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TIE- JA KATUMAALI
CEĻU MARĶĒŠANAS 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.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

ToņiToņi Balts, dzeltens.

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš Apm. 1-2 m²/l, atkarībā no virsmas porainības.

IepakojumiIepakojumi 1 l, 10 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar izsmidzinātāju, otu vai rullīti.

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

Apm. 5-15 min. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa relatīvā mitruma, gaisa
temperatūras, gaisa plūsmas un krāsas atšķaidīšanas.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.7 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret ūdeniIzturība pret ūdeni Laba.

NodilumizturībaNodilumizturība Laba

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

62

AdhēzijaAdhēzija Laba.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa, krāsas un virsmas temperatūrai vismaz +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Virsmas temperatūra nedrīkst būt vairāk kā 3ºC zemāka par gaisa temperatūru. Nelietot krāsu, ja ir gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
No virsmas jānotīra smiltis un citas irdenās daļiņas, kā arī eļļas un taukvielas.

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa žūst ļoti ātri, bet žūšanas laiku ir iespējams pagarināt, ja pievieno ūdeni līdz 5%.
Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju. Uzklājot ar izsmidzinātāju, lai novērstu plānas sažuvušas krāsas kārtas veidošanos atvērtā
konteinerā, uz krāsas virsmas uzsmidzināt plānu ūdens kārtiņu. Ja uzglabā atvērtu bundžu, uz krāsas virsmas jāuzsmidzina
ūdens un vāks kārtīgi jāaiztaisa.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Nedaudz sacietējušas krāsas iztīrīšanai ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku
mazgāšanas līdzekli.

Ja izsmidzinātājs ir lietots krāsas uzklāšanai, kam jāizmanto šķīdinātājs, iekārtas ļoti rūpīgi iztīrīt ar piemērotu šķīdinātāju. Pēc tam
šķīdinātāju izskalot no izsmidzinātāja ar lielu daudzumu ūdens. Īpašu uzmanību pievērst izsmidzinātāja filtru tīrīšanai.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Netīras virsmas var tīrīt nākošajā dienā ar ūdeni, bez mazgāšanas līdzekļa.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.
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