SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
Produkta specifikācija

LATEKSIL
AKRILA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA
Stipri matēta krāsa sienām un griestiem
Ātri žūstoša
Viegli uzklājama

Paredzēta telpām ar zemu
ekspluatācijas slodzi

RAKSTUROJUMS:
Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar ūdeni atšķaidāma krāsa, kam piemīt laba adhēzija pret jaunām un iepriekš
krāsotām apmetuma, betona, ķieģeļu un riģipša virsmām. Izturīga pret remonta pārkrāsošanu ar šo pašu vai
līdzīgu krāsu.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Krāsa paredzēta tādu minerālo virsmu kā sienu un griestu krāsošanai sausās telpās ar zemu ekspluatācijas
slodzi, piemēram, noliktavās, garāžās un tml. Izmantojama gan jaunu, gan agrāk krāsotu virsmu apdarei.

TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Balta

Spīdums:

Stipri matēta

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

1 stunda

Noturība pret mitru berzi:

IV. klase EN 13300 (ISO 11998)

Patēriņš:

7÷10 m /l

Šķīdinātājs:

Ūdens.

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

36 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5 C.

Iepakojums:

3.6 l; 9 l.
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LIETOŠANA:
KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa. Ar eļļas vai
alkīdu krāsām krāsotās virsmas apstrādāt ar smilšpapīru līdz viegla matējuma sasniegšanai.
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VIRSMAS GRUNTĒŠANA:
Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams gruntēt ar MOVILAT BASE, FORAKRIL BASE,
AKROPRIM vai arī ar pašu krāsu LATEKSIL, kas iepriekš atšķaidīta ar ūdeni līdz 15% no krāsas tilpuma.
KRĀSOŠANA:
Uz iepriekš nekrāsotām virsmām uzklāj 2 kārtas. Pirmās kārtas uzklāšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni
līdz 10%. Iepriekš krāsotām virsmām ieteicama 1–2 kārtu uzklāšana. Gaisa un krāsojamās virsmas
temperatūrai jābūt ne zemākai par +5ºC un ne augstākai par +30ºC.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot izgarojumus/ smidzinājumu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar
ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

3.6l, 9l

7÷10 m²/l

1h
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