SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
Produkta specifikācija

PENTATOP UNIVERSAL,
PENTATOP UNIVERSAL M
UNIVERSĀLA URETĀNALKĪDA EMALJA
Daudzfunkcionāla
Izmantojama iekšadarbos un ārdarbos
Aizsargā metāla virsmas pret koroziju

Atļauts uzklāt tieši uz
tērauda virsmām
Atmosfēras izturīga

RAKSTUROJUMS:
Daudzfunkcionāla atmosfēras izturīga uretānalkīda emalja.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Paredzēta āra apstākļos un telpās ekspluatējamu tērauda virsmu krāsošanai. Atļauts uzklāt tieši uz
tērauda virsmām vai arī uz virsmām, kas iepriekš gruntētas ar RILAK ražotām alkīdu gruntīm. Pateicoties to
sastāvā esošajiem korozijas inhibitoriem droši aizsargā metāla virsmas.
Kā arī paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos. Atļauts izmantot arī tādu koka grīdu
krāsošanai, kuru ekspluatācija notiek āra apstākļos, piemēram, balkonos, terasēs vai mansardos ieklātu dēļu
grīdu krāsošanai, pie nosacījuma, ka virsma nav pakļauta pastāvīgai statiskai ūdens iedarbībai.
Lietot emaljas PENTATOP UNIVERSAL un PENTATOP UNIVERSAL M āra apstākļos ekspluatējamu betona
grīdu krāsošanai nav atļauts.
TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Balta (A bāze), kas tonējama gaišos krāsu toņos. C bāzi izmanto
tonēšanai tumšos krāsu toņos RILAKOLOR tonēšanas sistēmā.

Spīdums:

PENTATOP UNIVERSAL – spīdīga
PENTATOP UNIVERSAL M - pusmatēta

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

16 stundas

Patēriņš:

9÷11 m /l

Šķīdinātājs:

Vaitspirts, VAITSOL.

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā, izvairoties no tiešas saules staru
iedarbības.

Iepakojums:

A bāze – 0,9 l; 2,7 l; 9,9 l
C bāze – 0,85 l; 2,6 l; 9,5 l
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LIETOŠANA:
KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei,
izmantojot līdz 10 tilpuma % šķīdinātāja ja krāsošanu veic ar otu vai veltnīti.
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Tērauda virsmām pirms emalju uzklāšanas jābūt attīrītām no netīrumiem, korozijas produktiem (rūsas) un
attaukotām. Gadījumos, kad pilnīga virsmas attīrīšana no korozijas produktiem nav iespējama, nepieciešams
notīrīt irdeno rūsas kārtu un veikt maksimāli iespējamo virsmas apstrādi ar tādiem abrazīviem līdzekļiem kā
smilšpapīrs, tērauda birste, slīpēšanas instrumenti u.c. Šinī gadījumā jārēķinās ar iespējamu pretkorozijas
aizsardzības efektivitātes samazināšanos.
No koka un betona virsmām jānotīra netīrumi un putekļi. Jaunas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc
28 dienām (iepriekš notīrot no tām kaļķa pienu; skat. atsevišķu instrukciju par betona virsmu sagatavošanu).
Betona absolūtais mitrums nedrīkst pārsniegt 4%.
VIRSMAS GRUNTĒŠANA:
Āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu iepriekšējai gruntēšanai lietojamas gruntis GF-021, RIATOP
PRIMER, NOVAKOR vai NEOSPRINT PRIMER.
Alumīnija un cinkotu virsmu gruntēšanai lieto grunti VL-02 vai NEOSPRINT PRIMER.
Āra apstākļos ekspluatējamas jaunas koka virsmas: Pirms krāsošanas apstrādāt ar bezkrāsas
puscaurspīdīgo alkīda krāsu koksnes krāsošanai TEKSTURDEKOR vai TEKSTURDEKOR BASE.
KRĀSOŠANA:
Emalju uzklāj uz tīrām un sausām sagatavotām virsmām ar pulverizatoru, otu vai veltnīti 1–2 kārtās krāsojot
gruntētas virsmas, vai 2–3 kārtās krāsojot negruntētas metāla virsmas. Krāsojot grīdas emalju, uzklāj 2
kārtās ar otu vai veltnīti. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt zemāka par +5°C. Relatīvais
gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 85%.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Satur vaitspirtu. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību un reiboņus. Kaitīgs ūdens
organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams
karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):
Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:
izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni
turēt cieši noslēgtu.

A bāze – 0.9l,
2.7l, 9.9l; C
bāze 0.85l,
2.55l, 9.5l

9÷11 m²/l

16 h

VAITSOL,
VAITSPIRTS

RILAKOLOR
(A, C BĀZE)
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