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Klassik-Kalkfarbe TC7604   
Augstākā labuma  kaļķu minerālkrāsa  iekšējās un ārējas ap-
dares darbiem  

Produkta apraksts

Augstvērtīga kaļķu  krāsa  uz nobriedušu dzēsto kaļķu bāzes ar īpašām 
piedevām. Izmantojama uz daudzām pamatnēm, kā piem.,  PI,  PII, 
PIII, un iepriekš sagatavota ģipša apmetuma, betona un ģipškartona 
plātnēm. Ar antibakteriālu un mitrumu regulējošu iedarbību. Īpaši 
piemērota ēku – aizsargājamu vēstures pieminekļu restaurācijai. 

Nesatur šķīdinātājus, viegli iestrādājama,  izcili  formējama, ar neitrālu 
smaku un videi draudzīga. Laba  segtspēja, atvērta tvaika caurplūdei, 
matēta un ar sorbcijas spēju. 

Dabīgi balts 

Matēta 

Apmēram 1,55 g/cm3 

Kaļķu minerālkrāsa uz dzēsto kaļķu bāzes .

Dzēstie kaļķi, ūdens, aditīvi.

M-DF 01

Pielietojuma joma

Īpašības 

Krāsas tonis 

Spīduma pakāpe 

Blīvums 

Saistvielas veids 

Sastāvdaļas 

Produkta kods 
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Apstrāde

Piemērotas ir nestspējīgas, stingras, sausas un  tīras pamatvirsmas, 
kas pienācīgi sagatavotas. Šai sakarā ieteicams ievērot VOB, DIN 18 
363, daļu C, 3. sadaļu. Stiprām, nestspējīgām, labi  uzsūcošām  nav 
nepieciešama gruntēšana.
Klājumi, kas nav nestspējīgi, pilnībā novācami.

Pamatvirsma
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Jauniem klājumiem un kontrastainām, dažādas uzsūktspējas 
pamatnēm gruntējumu atšķaidīt ar ūdeni līdz apm. 30%.Optimālai 
apdarei nepieciešami 2-3 klājumi,  maksimāli 30% atšķaidīti ar ūdeni. 
Iestrādāt ar otu un birsti. 

Apmēram 200 ml/m2    uz gludu, viegli uzsūcošu pamatņu pārklājumu.
Uz raupjām pamatnēm attiecīgi vairāk .Precīzi patēriņa rādītāji ir 
nosakāmi ar izmēģinājuma pārklājumiem. 

Maksimāli 30 % ar ūdeni 

Klassik-Kalkfarbe TC7604 var ietonēt ar  izmeklētu  krāsu toņu spektru 
Tex –Mix sistēmā vai rūpnīcā. Intensīvus krāsu toņus var iegūt ar 
piemērotiem ietonējuma koncentrātiem. Ārējas apdares darbos var būt 
problēmas ar noteiktiem krāsu toņiem(balts krāsojums).  

Darba rīki uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. 

Atkārtoti krāsojams pēc 10 stundām pie +200 un maks. 65% rel. gaisa 
mitruma. Pilnīgi izžuvis  pēc 4 dienām. Pie zemākām temperatūrām un 
lielāka gaisa mitruma šie periodi pagarinās. 

Gaisa un objekta temperatūra vismaz +8 °C – apstrādes un žūšanas 
laikā.

Pamatnes apdare/
apstrāde 

Patēriņš 

Atšķaidīšana 

Ietonēšana 

Darba rīku tīrīšana 

Žūšanas ilgums 

Apstrādes 
temperatūra
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12,5 l 

Uzglabāt sausā, vēsā vietā, drošībā no sala. 

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Apstrādes un žūšanas laikā 
rūpēties par pamatīgu ventilāciju .Krāsas izmantošanas laikā nedrīkst 
ēst, dzert, un smēķēt, Ja produkts iekļūst acīs vai nokļūst uz ādas, 
nekavējoties jāskalo ar lielu daudzumu ūdens. Nepieļaut ieplūšanu 
kanalizācijā / ūdenskrātuvēs un augsnē. Eventuāls marķējums izriet 
no drošības datu lapas. 

Iepakojuma izmēri 

Uzglabāšana 

Ieteikumi par 
drošību 

Norādījumi
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Pielikums
Krāsojuma izveide: pamatvirsmas pārbaudi skat. VOB 18 363, daļa C, 3. sadaļa / Tex-Color dispersijas 
iekšdarbiem

Nr. Pamatvirsma Priekšapstrāde & gruntējums

1.
Javas grupu P II, P III apmetums
Javas grupu P IV, P V ģipša apmetums
Ģipša celtniecības plāksnes, betons

Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301 (padziļinātais 
gruntējums), Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 
(kvarca gruntējums) 

2.
Ģipškartona plāksnes Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 (kvarca 

gruntējums)

3.
Sintētisko sveķu apmetums, kaļķa 
smilšakmens

Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 
Tex-Color Quarzgrund fein LF (smalkais kvarca 
gruntējums)

4.
Raupjās šķiedras un reljefās tapetes, 
nekrāsotas- novākt bez atlikuma

Tex-Color Quarzgrund fein LF (smalkais kvarca 
gruntējums)

5.
Vecā dispersijas krāsa, ar pietiekamu 
nestspēju

Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 
Tex-Color Quarzgrund fein LF

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

Norādījumi

A

Pelējuma vai sēnīšu sabojātas virsmas Skartās vietas pamatīgi jānotīra ar pelējuma 
noņemšanas līdzekli, jāizmazgā un jāļauj kārtīgi 
izžūt. Jānoklāj ar Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC 
8101 (biocīdu sanācijas šķīdumu) un jāļauj žūt 24 
stundas.

B

Sāls izsvīdumi Sausā veidā jānotīra ar birsti un jānogruntē ar 
Tex-Color Tiefgrund LH TC 3201 (padziļināto 
gruntējumu). Krāsojumam, kas uzklāts uz sāls 
iedarbībai pakļautām pārklājuma virsmām, nekādas 
garantijas netiek dotas.

C
Šuvju aizpildīšanas masas ar noturīgu 
elastīgumu un blīvējuma profili

Nepārklāt ar krāsojumu.

D

Klinkera, ķieģeļu un kaļķa smilšakmens mūra 
konstrukcijas no iekšpuses

Pirms krāsojuma uzklāšanas jānodrošina mūra 
konstrukcijas mitruma izlīdzināšanās. Ar dzelzs 
sāļiem, nikotīnu un kvēpiem piesūcinātas 
virsmas  jāpārklāj ar Tex Color Isolierfarbe LH TC 
1103(izolācijas krāsa) kā noslēguma klājumu.

E
Sārņi, krītaini bezporu slāņi, sveķi, graudaini 
slāņi, vaski, eļļas, atdalītāji 

Ar piemērotiem paņēmieniem novākt bez atlikuma
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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: 03.2007.

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi izmantošanas  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. 


