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MOVILAT
ANTIBACTERIAL
ANTIBAKTERIĀLA ŪDENS DISPERSIJAS
KRĀSA IEKŠDARBIEM




Akrilātu ūdens dispersijas krāsa
iekšdarbiem
Izmantojama telpās ar augstu
ekspluatācijas slodzi





Lietojama arī telpās ar
paaugstinātu mitrumu
Viegli mazgājama

RAKSTUROJUMS:
Speciāla ar ūdeni atšķaidāma krāsa uz akrilātu ūdens dispersijas bāzes virsmas antibakteriālo īpašību
nodrošināšanai. Krāsai piemīt spēja novērst baktēriju, pelējuma un sēnīšu augšanu un vairošanos uz
nokrāsotās virsmas. Ātri žūstoša, viegli uzklājama, ar labu segtspēju un izturību pret mazgāšanu.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Krāsa paredzēta sienu un griestu krāsošanai ārstniecības iestādēs, bērnudārzos, skolās, pārtikas
rūpniecības uzņēmumos u.c. Lietojama telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi, t.sk. telpās ar paaugstinātu
mitrumu ( vannas istabās, tualetēs un tml.). Piemērota apmestu, betona, ķieģeļu, koka un ģipškartona virsmu
apdarei, kā arī reljefo akrila un stiklauduma tapešu krāsošanai.
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.

Negaistošo vielu masas
daļa, %

A bāzei - 64 ± 3 ; C bāzei - 60 ± 3

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.
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LIETOŠANA:
KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
No krāsojamās virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja atklājas pelējums vai citi sēnīšu
izraisīti bojājumi virsma jāapstrādā ar AKVASEPT šķīdumu.
VIRSMAS GRUNTĒŠANA:
Porainas virsmas ieteicams gruntēt ar FORAKRIL BASE, INTERIOR, AKROPRIM vai arī ar pašu krāsu
Movilat AntiBacterial, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 % no krāsas tilpuma).
KRĀSOŠANA:
Krāsu uzklāj 2 kārtās. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par + 5ºC. Virsmas
antibakteriālās aktivitātes saglabāšanu sekmēs periodiski veikta mitrā tīrīšana. Ieteicamais MOVILAT
AntiBacterial mitrās apstrādes biežums: sienām – 2 līdz 4 reizes mēnesī, griestiem – 1 reizi mēnesī (jeb
nepieciešamības gadījumā). Tīrīšanu jāveic ar mitru sūkli, lietojot nelielu mazgājamā līdzekļa daudzumu.
Nolūkā novērst priekšlaicīgu aktīvo komponentu izskalošanu ekspluatācijas laikā jāizvairās no bagātīga
ūdens daudzuma lietošanas. Lai uzturētu baktēriju un citu kaitīgo mikroorganismu izplatīšanās
ierobežošanai nepieciešamo antibakteriālo efektu nepieciešama virsmas pārkrāsošana ik pēc 3 - 4 gadiem.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.
VIRSMAS KOPŠANA:
Virsmas tīrīšanu atļauts 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 lietojot
tīru ūdeni .
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem. Izvairīties no aerosola ieelpošanas. Nokļūstot acīs nekavējoties
izmazgāt ar lielu ūdens daudzumu un meklēt medicīnisko palīdzību. Norīšanas gadījumā nekavējoties
meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai produkta etiķeti.
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