SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
16.11.17. INTERIOR PROFESSIONAL 7 specifikācija

INTERIOR
PROFESSIONAL 7
MATĒTA KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM




Akrilātu ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem
Izmantojama telpās ar augstu
ekspluatācijas slodzi





Lietojama arī telpās ar
paaugstinātu mitrumu
Viegli mazgājama

RAKSTUROJUMS:
Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar ūdeni atšķaidāma krāsa uz akrilātu ūdens dispersijas bāzes. Krāsu raksturo
laba segtspēja un izturība pret mazgāšanu. Tonējama plašā krāsu toņu diapazonā.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Krāsa paredzēta sienu un griestu krāsošanai telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi (dzīvojamās, biroju,
sabiedriskās u.c. telpās), kā arī reljefo akrila un stikla auduma tapešu krāsošanai. Lietojama apmestu,
betona, koka, ķieģeļu un ģipškartona virsmu krāsošanai. Izmantojama arī apdares darbos telpās ar
paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, tualetēs u.c.).
TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Balta (A bāze), kas tonējama gaišos krāsu toņos. C bāze tonējama tumšos
krāsu toņos, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.

Spīdums:

Matēta, ar viegli zīdainu spīdumu. Spīduma pakāpe – 7.

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

1 stunda

Izturība pret mitro tīrīšanu:

Atbilst 1. klasei (ISO 11998).

Patēriņš:

8÷12 m /l

Izmantojamais šķīdinātājs:

Ūdens

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

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

Iepakojums:

0.9 l; 3.6 l; 9 l, 18l.
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LIETOŠANA:
KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Jānotīra putekļi, netīrumi, krīts, agrāk krāsotā līmes krāsa vai atlobījusies cita tipa vecā krāsa.
VIRSMAS GRUNTĒŠANA:
Porainas virsmas ieteicams gruntēt ar MOVILAT BASE, FORAKRIL BASE, AKROPRIM vai arī ar pašu krāsu
INTERIOR PROFESSIONAL 7, kas iepriekš atšķaidīta ar ūdeni līdz 15% no krāsas tilpuma.
KRĀSOŠANA:
Krāsu uzklāj 2 kārtās. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5ºC.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.
VIRSMAS KOPŠANA:
Virsmas tīrīšanu var uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Tīrīšanu var veikt ar tīrā ūdenī vai
vāji sārmainā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu vai sūkli. Noslēgumā virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī
samērcētu sūkli.
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 ĀDU (vai matiem):
nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi
izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt
skalot. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar
vietējo likumdošanu. Satur maisījums: 5-hlor-2-metil-4- izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-4izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
ES valstīs pieļaujamā GOS satura maksimālā robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010).
Maksimālais GOS saturs produkta - 30 g/l.

0.9l, 3.6l, 9l,
18l

2

8÷12 m /l

1h

RILAKOLOR
(A, C BĀZE)
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