
APRAKSTSAPRAKSTS Pret sāļiem noturīga akrilāta krāsa.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Cokoli

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Betona cokolu un betona un konstrukciju bloku cokolu, kas apmesti ar cementu bagātinātu javu,
krāsošanai.
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YKI SOKKELIMAALI
NOTURĪGA KRĀSA COKOLIEM

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 A BĀZE, C BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Mūra fasādes - toņu karte.
Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš 4-6 m²/l vienā kārtā. Patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma, porainības, kā arī
uzklāšanas metodes.

IepakojumiIepakojumi A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota, rullis vai izsmidzinātājs. Bezgaisa izsmidzināšanai: sprausla 0.027"–0.029",
izsmidzinātāja filtrs 0.56 mm, atšķaidīšana 0-10% no tilpuma.

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

Var pārkrāsot pēc 2-4 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.4–1.5 kg/l, ISO 2811.

Izturība pret ūdeniIzturība pret ūdeni Laba, arī jūras un industriālajā vidē.

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

40

GOSGOS (cat A/c) 40g/l(2010)
Yki-sokkelimaali maksimālais GOS saturs ir 40 g/l.

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala. Produkta vai konteinera temperatūra nedrīkst pārsniegt +35 ° C.
Neuzglabāt tiešā saulē, arī zem brezenta aizsargpārklāja. Tonētu produktu vai
produktu nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.

PRODUKTA APRAKSTS 24.05.2020

YKI SOKKELIMAALI

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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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

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

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Apstrādājamajai virsmai ir jābūt stabilai, sausai un cietai.

Nekrāsotas virsmas.
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem.Notīrīt pelējuma, sūnas u.c. paliekas ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā
ar instrukcijām. Gludas un spīdīgas betona virsmas vienmēr apstrādāt mehāniski, lai iegūtu nepieciešamo virsmas profilu un notīrītu
cementa līmes paliekas. Izlīdzināt bloku un nevienmērīgas cementa virsmas ar Yki Värilaasti vai Yki Oikaisulaasti saskaņā ar
lietošanas instrukcijām produkta aprakstā.

Iepriekš krāsotas virsmas. 
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un sāļiem. Notīrīt pelējuma, sūnas u.c. paliekas ar Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu saskaņā
ar instrukcijām. Izvēlēties tīrīšanas metodi atkarībā no virsmas un krāsas tipa, piemēram, tīrīšana ar drāšu birsti, augstspiediena
mazgāšana ar karsta ūdens strūklu vai mitrām smiltīm. u.c.)

Ja nepieciešams, apstrādāt virsmas ar Yki Värilaasti vai Yki Oikaisulaasti saskaņā ar instrukcijām.

GruntēšanaGruntēšana
Ieteicams virsmu gruntēt ar Tikkurila Silikonipohjuste saskaņā ar instrukcijām, lai, piemēram, samazinātu sāļu izkristalizēšanos.

KrāsošanaKrāsošana
Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas. Ja nepieciešams, krāsu var atšķaidīt ar ūdeni līdz 20% apmērā no
tilpuma. Noslēdzošajai kārtai izmantot netonētu krāsu.

UzmanībuUzmanību
Lai izvairītos no toņa atšķirībām un iegūtu vienmērīgu virsmu, vienā traukā sajaukt visai virsmai pietiekamu tonētas krāsas
daudzumu. Ja ir nepieciešams izmantot produktu no dažādām ražošanas partijām, tad vieta starp veco un jauno ražošanas partiju
ir jāapstrādā ar abu partiju maisījumu (1:1). Lai iegūtu vienmērīgu virsmu, lielas virsmas vienmēr krāsot bez pārtraukumiem, beidzot
darbu stūros, balkonu malās vai līdzīgās konstrukcijas vietās. Yki Sokkelimaali nav piemērots horizontālu virsmu krāsošanai.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ne agrāk kā vienu mēnesi pēc krāsošanas, netīras virsmas var mazgāt ar augstspiediena mazgātāju bez tīrīšanas līdzekļiem.
Mazgāšanu veikt sekojot konstrukcijas līnijām, jo virsmas mazgāšana var atstāt pleķus uz virsmas. Pirms mazgāšanas ieteicams
ar mīkstu suku notīrīt sausos, vaļīgos netīrumus, izvairoties no beršanas.
Lai notīrītu aļģes un pelējumu, izmantot Tikkurila Homeenpoisto saskaņā ar instrukcijām un rūpīgi noskalot. Uzmanību! Pēc pelējuma
tīrīšanas virsmas jāpārkrāso.

RemontkrāsošanaRemontkrāsošana
Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.

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.
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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. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 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)). Var izraisīt alerģisku reakciju.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. 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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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
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