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Klassik Wachs TC7607   
Pulējošs pārklājuma līdzeklis kreatīvajām tehnoloģijām
Iekšdarbiem 

Produkta apraksts

Papildus pārklājuma līdzeklis iekšdarbos gatavām  kreatīvajām  tehno-
loģijām  ar Klassik Kalkspachtel TC 7603 vai Tex –Color Klassik Kalk-
haftputz TC 7602 .

Pulējošs vasks kā kreatīvo   tehnoloģiju tradicionāls pārklāšanas 
līdzeklis. Pastiprina krāsu toņa reproducēšanu un telpisko iespaidu un 
piešķir apstrādātajām virsmām mirdzošu spīdumu. )

 
Necaurspīdīgi pienains  

Mirdzošs spīdums.
 
Apmēram 0,9 g/cm3 

Vaska dispersija 

M-DF 02 

Tex –Color Klassik Kalkhaftputz TC 7602vai Klassik Kalkspachtel TC 
7603 pēc uzklāšanas žāvēt vismaz 12 stundas, pēc tam var uzklāt Tex 
–Color Klassik Wachs TC7607 .

Uzklāt neatšķaidītu Tex –Color Klassik Wachs TC7607 ar venēciešu 
lāpstiņu, plānos klājuma slāņos.Lieko materiālu novākt tūlīt pēc 
uzklāšanas. Pēc pietiekošas žāvēšanas seko pulēšana ar roku, 
izmantojot mīkstu  lupatu, kam nav plūksnu. Virsmas iespējams pulēt 
arī mašināli ar filca sloksni līdz spīdumam.No pulēšanas intensitātes  
un vaska slāņu skaita   ir atkarīga spīduma pakāpe  un virsmas efekts. 

Pielietojuma joma

Īpašības 
 
 
 

Krāsas tonis  

Spīduma pakāpe
 
Blīvums

Sastāvdaļas

Produkta kods

Pamatvirsma 

Pamatnes apdare/
apstrāde
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Iestrāde
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Visas  pārklāšanai neparedzētās virsmas rūpīgi nosegt. Materiāla 
šļakatas no visus veidu virsmām nekavējoties nomazgāt ar vāju 
šķīdināšanas līdzekli. Materiālu obligāti uzklāt plānā slānī. Uzklājot 
biezā slānī,nav sasniedzams apmierinošs virsmas efekts. Kvalitatīvi 
novaskotas virsmas nav salīdzināmas ar piemēram, lakas klājuma vai 
keramikas flīzes noslogojamību. 
Mitrās telpās izmantojams tikai pietiekamas ventilācijas un 
atgaisošanas apstākļos. Atkarībā no virsmu noslogojuma un telpu gaisa 
mitruma att. uzklāt vairāk vaska slāņu, resp. pēc noteikta laika atjaunot. 
Ar vasku apstrādātas virsmas  ir  saites nespējīgas. Ar Tex –Color 
Klassik Wachs TC7607 apstrādātas virsmas ar citiem materiāliem 
iespējams apstrādāt tikai pilnīgas vaska novākšanas.Pirms apstrādes 
ieteicama virsmas  izmēģinājuma apstrāde. 

 
Apm. 25-50 ml/m2     vienreizējam klājumam.

Tex –Color Klassik Wachs TC7607 izmantot neatšķaidītā veidā. 

Nejaukt ar cita veida  materiāliem 

Neietonēt 

Darba rīki uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. 

Pie +20° un maks. 65% rel. gaisa mitruma pulējams pēc pietiekošas 
žūšanas apm. 20 min.,parasti pēc žūšanas naktī. Tālāki vaska klājumi 
– atkarībā no pamatnes uzsūktspējas, pŗc iepriekšējā vaska slāņa  
pulēšanas.Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie 
periodi pagarinās. 

Gaisa un objekta temperatūra apstrādes un  žūšanas laikā vismaz +5 
°C.

Norāde 

 
Patēriņš 

Atšķaidīšana 

Savienojamība 

Ietonēšana 

Darba rīku tīrīšana 

Žūšanas ilgums 

Apstrādes 
temperatūra
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Uzglabāt sausā, vēsā vietā, drošībā no sala. Iesāktus iepakojumus 
aizvien atkal labi noslēgt. 

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Ja produkts iekļūst acīs, 
nekavējoties griezties pie ārsta . Nepieļaut ieplūšanu kanalizācijā,  
augsnē un ūdenskrātuvēs.
Tālākās norādes skatīt drošības datu lapā. 

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

Iepakojuma izmēri 

Uzglabāšana 

Ieteikumi par 
drošību 

Utilizācija

Norādījumi

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: 05.2007.


