Silikonu ūdens dispersijas krāsa
FORSILAN
RAKSTUROJUMS:

Silikonu ūdens dispersijas fasāžu krāsa. Veido atmosfēras izturīgu
pārklājumu ar paaugstinātu tvaiku caurlaidību un tajā pašā laikā
hidrofobitāti. Tādejādi, tiek atvieglota ūdens iztvaikošana no krāsojamās
virsmas caur pārklājumu atmosfērā un apgrūtināta ūdens kondensāta
iesūkšanās krāsotajā virsmā.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta betona un apmestu virsmu krāsošanai ārdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:
- krāsa

Balta (AS bāze), tonējama noteiktos krāsu toņos, izmantojot speciālu
krāsu toņu karti.

- spīdums

Matēta
0

- žūšanas laiks 20 C
temperatūrā:

1 stunda

- tvaiku caurlaidības
koeficients:

Sd < 0,14 m (EN ISO 7783 – 2)

- ūdens iesūkšanas
koeficients:

W < 0.1 kg/m2. h1/2 (EN ISO 1062-3)

GRUNTĒŠANA:

Jaunas betona un apmestas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc
1 – 2 mēnešiem. No betona virsmām iepriekš jānotīra kaļķa piens. No
agrāk krāsotām virsmām jānotīra vecā atlobījusies krāsa un netīrumi. Nav
ieteicams izmantot FORSILAN tādu virsmu apdarei, kas agrāk krāsotas ar
silikātu krāsām. Apmestas un betona virsmas jāgruntē ar gruntēšanas
līdzekli FORSILAN BASE, kas iepriekš atšķaidīts ar ūdeni attiecībās no
1:4 (betonam) līdz 1:9 (apmetumam). Gruntēšanas līdzekli uzklāj ar otu
vai suku 2 kārtās, negaidot iepriekšējās kārtas nožūšanu. Gruntēšanas
līdzekļa darba šķīduma kopējais patēriņš ir 0,5 – 2 m²/l apmestām
virsmām un 2 – 4 m²/l - betona virsmām. Virsmu var krāsot ne ātrāk kā
pēc 12 stundām pēc gruntēšanas.

LIETOŠANA:

Pirms lietošanas krāsu FORSILAN jāsamaisa un nepieciešamības
gadījumā līdz darba viskozitātei jāatšķaida ar ūdeni ( līdz 10 tilpuma
procentiem). Krāsu uzklāj ar otu vai veltnīti 1 – 2 kārtās. Krāsošanai
nepieciešamā gaisa temperatūra - no + 5 ºC līdz + 25 ºC un gaisa
relatīvais mitrums - ne augstāks par 80 %.

PATĒRIŅŠ:

7- 9 2/l vienai kārtai. Stipri porainām virsmām patēriņš var būt lielāks.

ŠĶĪDINĀTĀJS:

Ūdens.

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.

IEPAKOJUMS:

3,6 l, 9 l.

DARBA UN VIDES
AIZSARDZĪBA:

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.
Izvairīties no nokļūšanas acīs. Nokļūstot acīs, tūlīt tās skalot ar lielu
daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību.
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt šo
iepakojumu vai tā marķējumu.
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