SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
Produkta specifikācija

AKVATOP
PUSMATĒTA ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA
KOKA FASĀDĒM




Augsta atmosfēras izturība
Neplaisā un neatslāņojas
Ilgs kalpošanas laiks




Efektīvi aizsargā koksni
pret laikapstākļu iedarbību

RAKSTUROJUMS:
Akrilātu ūdens dispersijas krāsa ar augstu atmosfēras izturību koka fasādēm. Paaugstinātā plēves elastība
pilnībā novērš plaisāšanu un pārklājuma atslāņošanos atmosfēras iedarbības rezultātā, nodrošinot ilgu
kalpošanas laiku. Krāsu raksturo laba segtspēja, tā ir nepiloša uzklāšanas laikā. Tonējama plašā krāsu toņu
diapazonā.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Krāsa paredzēta koka ārsienu un citu atmosfēras iedarbībai pakļautu koka virsmu krāsošanai.

TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Balta (A bāze), sarkanbrūna, tumši brūna, dzeltena, tumši zaļa, melna un
sinepju krāsas. A bāze tonējama gaišos krāsu toņos, C bāze – tumšos
krāsu toņos, izmantojot RILAKOLOR tonēšanas sistēmu.

Spīdums:

Pusmatēta

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

1÷1.5 stundas, atkarībā no krāsas toņa.

Patēriņš:

8÷11 m /l vienai kārtai.

Šķīdinātājs:

Ūdens.

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

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

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.

Rīgas laku un krāsu rūpnīca Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007, Tālr. (+371) 67459117, Fakss (+371) 67614542

www.rilak.lv

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
Produkta specifikācija

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Krāsojamās virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem. Veicot uzklāšanu uz agrāk krāsotām virsmām
nepieciešams pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Šinī gadījumā
adhēzijas uzlabošanai ieteicama krāsojamās virsmas viegla apstrāde ar smalku smilšpapīru.
VIRSMAS GRUNTĒŠANA:
Āra apstākļos ekspluatējamas koka virsmas pirms AKVATOP uzklāšanas jāgruntē ar bezkrāsas
puscaurspīdīgo alkīda krāsu koksnes krāsošanai TEKSTURDEKOR vai TEKSTURDEKOR BASE.
KRĀSOŠANA:
Krāsu uzklāj uz tīrām sausām virsmām 1 - 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Uzklāšanas laikā, kā arī
vienu diennakti pēc uzklāšanas gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C,
relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%.
VIRSMAS KOPŠANA:
Virsmas tīrīšanu vēlams uzsākt ne ātrāk kā pēc 1 nedēļas kopš uzklāšanas. Tīrīšanu var veikt ar vāji
sārmainā mazgāšanas līdzeklī samitrinātu lupatu vai sūkli. Noslēgumā noskalot ar ūdeni.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.

0.9l, 3.6l, 9l

8÷11 m²/l

1h

RILAKOLOR
(A, C BĀZE)
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