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Wandlasur Trend TC 7204  
Nesatur šķīdinātājus, akcentiem antīkā stilā 

Produkta apraksts

Īpaši  izveidota, sevišķi atraktīva lazūra  iekštelpu sienu virsmām. 

Ūdenī šķīstoša, videi draudzīga un ar vāju smaku. Nesatur šķīdinā-
tājus, mitruma izturības klase 3  saskaņā ar  DIN EN 13000, atbilst 
mazgāšanas izturības klasei pēc DIN 5378.
Sevišķa kvalitāte; lazūras sastāvdaļas ir gaiši pigmentētas daļiņas, kas 
pēc ietonēšanas nesajaucas ar citiem krāsu pigmentiem un uz gaišām 
pamatnēm  rada augstvērtīgu un krāsas ziņā sevišķi diferencētu vizuālo 
efektu  

Pienains  

Matēta 
 
Apmēram 1,06 -1,09 g/cm3 atkarībā no krāsas toņa 

Akrilāta dispersija 

Akrila sveķu dispersija, minerālu pildvielas, ūdens, plēvi veidojoši   pa-
līglīdzekļi, aditīvi, konservanti 

M-DF01   

Pielietojuma joma

Īpašības

Krāsas tonis  

Spīduma pakāpe 

Blīvums

Saistvielas veids  

Sastāvdaļas

Produkta kods
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Iestrāde 
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. 

Gruntēšana 
To ieteicams sagatavot ar balti pigmentējošiem, sorbcijas 
spējīgiem bet ne īpaši uzsūcošiem materiāliem, piem, Tex – Color 
Doppeldecker (dubutklājums)TC 1201 (viegli mirdzošām virsmām), 
Tex – Color Strukturgrund fein (smalkais struktūras gruntējums) 
TC 7201 ( matētām un viegli strukturētām virsmām), Tex – Color 
Strukturgrund grob  (rupjais struktūras gruntējums) TC 7202  ( 
matētām un raupji strukturētām virsmām).
Starpklājums 
Tex – Color Doppeldecker TC 1201 (optimāli ietonēts)
Galīgais klājums 
Tex –Color Wandlasur Trend TC7204 
Uznešana 
Tex –Color Wandlasur Trend TC7204 ar slaukāmo cimdu bez liela 
spiediena uznest apļveidīgi . Pēc 5-10 minūtēm  ar slaukāmo  cimdu, 
nepiespiežot, vieglām, apļveidīgām kustībām noslaucīt virsmu. Tā 
rodas izsmalcināts vizuālais  efekts antīkā stilā.
Lazūras klājuma uznešanai ir piemērotas arī krāsotāju sukas, lupatas 
un dabiskie sūkļi. Izvēle ir atkarīga no katras pamatnes un vēlamā  
efekta. 
Noformēšanas norādes; sienu lazūras ir caurspīdīgi materiāli, caur 
kurām saskatāmi pamatnes krāsas tonis un struktūra. Šī iemesla dēļ 
ieteicami paraugklājumi. 
Ja pie gaiša gruntējuma tiek uznests tumšs lazūras krāsas tonis, tiek 
sasniegts augsts kontrasta efekts. Ja uz stiprāk strukturētām virsmām 
tiek uznesta   ļoti gaiša  krāsas toņa  lazūra, gaiši pigmentētās daļiņas  
lazūras iekšienē var saglabāt savu optisko efektu tikai ierobežoti.

Apm. 150ml/m2vienam lazūras  klājumam, skatoties pēc virsmas 
raupjuma .
Precīza aprēķina vislabākā garantija ir izmēģinājuma pārklājumi.

Darbgatava

Uzmanību; pašrocīgi ietonējot ar pilntoņa vai ietonējuma krāsām 
obligāti ļoti rūpīgi sajaukt ar sajaucēju. Tex –Color Wandlasur Trend 
TC7204 var sajaukt 125 krāsu toņos (sk. produktu katalogu) ar Tex 
–Color Tönservice (krāsu toņu serviss) palīdzību. 
Te jāievēro, ka lazūras tonis uz sienas sava  lazējošā rakstura , 
uznešanas tehnikas, atsevišķā slāņa biezuma un pamatnes krāsas 
toņa dēļ var atšķirties no oriģināla programmas brošūrā.

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

Pamatne

Pamatnes apdare/
apstrāde

Patēriņš

Atšķaidīšana

Ietonēšana

Darba rīku tīrīšana 
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Norādījumi

Pie +20O un maks. 65% rel. gaisa mitruma  nožūst apm.  4 stundās.

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt  
vismaz +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): 
200 g/l (2010). Šis produkta satur maks. 200 g/l VOC (gaistošos 
organiskos savienojumus).

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.170904.

Žūšanas ilgums 

Iestrādes temperatūra

Iepakojuma izmēri 

Uzglabāšana 

Ieteikumi par drošību

VOC (gaistošo
organisko savienojumu) 
saturs 

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  
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