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Wandlasur Classic TC 7203  
Nesatur šķīdinātājus, vizuālajam noformējumam 
Vidusjūras stilā 

Lazējoša, matēta sienu lazūra uz dispersijas bāzes ar paildzinātu 
iestrādes laiku. Īpaši paredzēta sienu un griestu virsmu apstrādei 
slaucīšanas, sūkļa un fakturēšanas tehnikā. Sienas lazūra ir piemērota 
gan  krāsojamām gan flīsa tapetēm, stikla šķiedrai un smalkam apme-
tumam.  

Nesatur šķīdinātājus, produktīva, ar vāju smaku, viegli iestrādājama 
dispersijas lazūra.   

Pienaini caurspīdīgs. 

Matēta 
 
Apmēram 1,1 g/cm3 atkarībā no krāsas toņa 

Tīrs akrilāts 

Akrilāta  sveķi, silikāti, kalcija karbonāti, ūdens, aditīvi, konservanti 

M-DF01

Virsmām jābūt brīvām no sārņiem, šķīdinātājiem un sausām. Turklāt  
tām jābūt iespējami gludām, vislabākā  gadījumā – viegli strukturētām 
un līdzenām. Ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Virsmām 
jābūt brīvām no krāsu kontrastiem. 

Pielietojuma joma

Īpašības

Krāsas tonis

Spīduma pakāpe 

Blīvums

Saistvielas veids 

Sastāvdaļas 

Produkta kods 

Pamatne
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Produkta apraksts

Iestrāde 
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Pēc iepriekšējas, pienācīgas pamatnes sagatavošanas  notiek sienu 
un griestu virsmu iepriekšēja apstrāde ar  Tex – Color Wandlasur 
Classic TC 7203 vai  Tex – Color Strukturgrund fein (smalkais 
struktūras gruntējums) TC 7201.Pēc pilnīgas izžūšanas Tex – Color 
Wandlasur Classic TC 7203 atbilstoši izvēlētajam krāsas tonim tiek 
ietonēts ar  pilntoņa vai ietonējuma krāsu(max.250 ml  pilntoņa vai 
ietonējuma krāsas, vienmēr uznest paraugklājumu). Tex – Color 
Wandlasur Classic TC 7203 var maks. 10% atšķaidīt ar ūdeni. 
Vienlaidu sienu virsmas  jāapstrādā nepārtraucot darbu. Ietonētu  Tex 
– Color Wandlasur Classic TC 7203 var uznest slaucīšanas, sūkļa un 
fakturēšanas tehnikā.

Apm. 100 ml/m2, skatoties pēc virsmas raupjuma .
Precīza aprēķina vislabākā garantija ir izmēģinājuma pārklājumi.

Ar maks. 10% ūdens.

Ar pilntoņa un  ietonējuma krāsām. Ietonējams 55 krāsu toņos  pēc 
atsevišķas  krāsu toņu kartes ar Tex-Color Mix- System palīdzību.

Pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni, ev. pievienojot mazgāšanas 
līdzekļus.

Pie +20O un maks. 65% rel. gaisa mitruma virma  nožūst apm.  12 
stundās. 

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt  vis-
maz +5O

5 l

Sausumā, vēsumā, drošībā no sala. Iesāktus iesaiņojumus cieši 
aizvērt. 

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Acu un ādas kontaktu gadījumā 
nekavējoties pamatīgi izskalot ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut 
ieplūšanu kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē. Konsultācijas 
saistībā ar alerģiskām reakcijām uz izotiazolīnu var saņemt pa tel. 
0800 6333378. 
Eventuāls marķējums izriet no drošības datu lapas.

Drošības norāde; ES noteiktie produkta robežrādītāji (Kat A/c): 30 
g/l (2010). Šis produkta satur maks. 30 g/l VOC (gaistošos organiskos 
savienojumus).

Pamatnes apdare/
apstrāde

Patēriņš 

Atšķaidīšana 

Ietonēšana

Darba rīku tīrīšana 

Žūšanas ilgums 

Iestrādes 
temperatūra

Iepakojuma izmēri 

Uzglabāšana 

Ieteikumi par 
drošību 

VOC (gaistošo
organisko savieno-
jumu) saturs

Norādījumi
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Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas 
materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas 
punktā. AW Atkritumu koda Nr.080112.

Utilizācija

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi pielietojuma tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā 
pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu 
ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski 
pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī 
dokumenta redakcija zaudē spēku.
Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329

E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com  
www.tex-color.de Tehniskās informācijas aktualitāte: 01.2006.


