Tehniskās informācijas lapa

Kerapaint classic
Sevišķi viegli tīrāma sienu krāsais
Produkta apraksts
Īpašības

Sevišķi augstvērtīga zīdaini matēta krāsa sienu un griestu
krāsošanai. Satur keramiskās pildvielas, kas nodrošina
krāsotajai virsmai sevišķi vieglu tīrīsanu (1. klase pēc EN
13 300) Noturīga pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem,
tai pašā laikā tvaikus caurlaidīga. Ideāli piemērota gludu virsmu
krāsošanai, vienmērīgi izplūst pa virsmu, neveidojot struktūru.
Krāsa ir viegli uzklājama, ar ilgu žūšanas laiku, labi padodas
pielabošanai. Iesakām virsmu, kas pakļautas slīpu gaismas
staru izgaismojumam, krāsošanai, jo neveido redzamus
salaidumus. Krāsai piemīt lieliska adhēzija un plankumus
izolējošas īpašības. Izmantošanai rūpnieciskās, sabiedriskās un
dzīvojamajās telpās, uz virsmām ar paaugstinātu smērējumu
risku (piem.skolas, bērnu dārzi, slimnīcas u.c.) Var tikt pielietota
telpās, kur tiek glabāti vai apstrādāti pārtikas produkti. Krāsa ir
testēta uz izgarojumiem un noturību pret mazgāšanas
līdzekļiem (TÜV sertifikāti).

Pamatnes

Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās
daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas
pamatnes gruntēt ar dziļumgrunti Hydrogrund lf TV3308 vai
Tiefgrund LF TC3108.

Uzklāšana

Uzklāt izmantojot otu vai rullīti. Nepieciešamības gadījumā var
pievienot līdz 20% ūdeni. Noslēdzošajā krāsojumā neatšķaidīt
vairāk par 5%. Neiestrādāt temperatūrā, kas mazāka par +5 OC.
Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Žūšana

Ja gaisa temperatūra ir +20 оС un relatīvais mitrums 65%, krāsa
ir nožuvusi pēc 1-2 stundām, pārkrāsojama pēc 8 stundām.
Pilnībā sacietējusi pēc 4 dienām.

Patēriņš

apm. 10 m2/l jeb 100 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu
patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Tonēšana

Krāsa var tikt tonēta pasteļtoņos.

Uzglabāšan

Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais
uzglabāšanas laiks - skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Darba drošība

Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku
palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Izvairīties no
tvaiku ieelpošanas izsmidzinot. Izmantot tikai labi vēdināmās
telpās.
ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī
produkta sastāvā ir maks. 1 g/l gaistošo organisko

GOS

savienojumu.

Produkta utalizācija

Tukši iepakojumi ir pārstādājāmi, ka sadzīves atkritumi.
Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu
utalizācijas punktā. AW Atkrituma koda Nr. 080112.

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 var iegūt pa tel. +67702535 SIA Colortex.
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