Ar ūdeni atšķaidāmas alkīda emaljas
RIALKID (spīdīga), RIALKID M (pusmatēta)
Ar ūdeni atšķaidāmas alkīda emaljas.
Paredzēta tādu koka un iepriekš gruntētu metāla virsmu
krāsošanai, kuru ekspluatācija paredzēta gan telpās, gan āra
apstākļos.

RAKSTUROJUMS:
LIETOŠANAS SFĒRA:

TEHNISKIE PARAMETRI:
- krāsa
- spīdums
- negaistošo vielu tilpuma daļa,%
- žūšanas laiks 200C
temperatūrā:

Balta (A bāze), kas var tikt tonēta gaišos krāsu toņos. Tumšo
krāsu toņu izgatavošanai jāizmanto C bāze. Tonēšanu veic
RILAKOLOR sistēmā.
RIALKID – spīdīga; RIALKID M - pusmatēta
40
6 stundas
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt un nepieciešamības gadījumā
atšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. Uzklāj uz tīrām,
sausām virsmām 2 kārtās ar otu, rullīti, pulverizatoru vai
bezgaisa smidzināšanas iekārtām (ar sprauslas diametru
0,011” 0,017”). Starpkārtu žūšanas laiks +20ºC temperatūrā –
ne mazāks par 8 stundām, +10ºC temperatūrā – ne mazāks par
12 stundām. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt
ne zemākai par +100C, relatīvajam gaisa mitrumam ne
augstākam par 70%.

LIETOŠANA:

GRUNTĒŠANA:
a) metāla virsmu:

Tērauda virsmas gruntē ar kādu no gruntīm: GF- 021,
NOVAKOR, RIAKOR SOLID, NEOSPRINT PRIMER, RIATOP
PRIMER vai FERALKID.
Alumīnija un cinkotās virsmas – ar grunti VL – 02 vai
NEOSPRINT PRIMER. (skat.atbilstošas grunts lietošanas
instrukciju)
Ieteicams izmantot vienu no bezkrāsas koksnes aizsardzības un
impregnēšnas
līdzekļiem
–
TEKSTŪRDEKORS
vai
TEKSTURAKVA BASE.
Dati par emaljas patēriņu dažādu pārklājumu biezumu iegūšanai
(norēķinot zudumus uzkalšanas laikā) uzrādīti tabulā:

b) atmosfēras iedarbībai
pakļautu koka virsmu:
PATĒRIŅŠ:
Kārtas biezums, µm
Sausai
plēvei

Slapjai kārtai (bez šķīdinātāja
pievienošanas)

40
60

100
150

Nepieciešamais kārtu
skaits

Emaljas patēriņš, m2/l

1
1

10
6,7

Darba instrumentu mazgāšanas lietot ūdeni.
ŠĶĪDINĀTĀJS:
0

0

GLABĀŠANAS LAIKS:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā no +5 C līdz +30 C

IEPAKOJUMS:

0,9 l; 2,7 l; 9,9 l.

DARBA UN VIDES
AIZSARDZĪBA:

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un
meklēt medicīnisku palīdzību. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku
palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
Satur kobalta oktoātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot
aizsargcimdus un sejas aizsargu.
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