SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca
Produkta specifikācija

AUREKS 30
PUSMATĒTA URETĀNALKĪDA EMALJA GRĪDU
KRĀSOŠANAI




Ātri žūstoša
Nodilumizturīga
Augsta pārklājuma cietība




Koka un betona grīdām

RAKSTUROJUMS:
Ātri žūstoša, nodilumizturīga uretānalkīda emalja. Salīdzinājumā ar klasiskajām alkīdu emaljām AUREKS 30
nodrošina paātrinātu žūšanu, augstāku pārklājuma cietību un nodilumizturību.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Paredzēta koka un betona grīdu krāsošanai iekšdarbos.

TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Dzeltenbrūna, sarkanbrūna un pelēka

Spīdums:

Pusmatēta

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

4 stundas

Patēriņš:

8÷10 m /l vienai kārtai.

Šķīdinātājs:

Vaitspirts, VAITSOL.

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Glabāšanas laiks:

48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā temperatūrā virs 0 C.

Iepakojums:

0.9 l; 2.7 l; 10 l.

2

0

LIETOŠANA:
KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas emalju rūpīgi samaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaida līdz darba viskozitātei ar
šķīdinātāju līdz 7 % no emaljas tilpuma.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Koka virsmas attīra no netīrumiem un putekļiem.
Betonam jābūt viendabīgam, un ideālā gadījumā tas nedrīkst saturēt modificējošas piedevas (polimēru
dispersijas, cietēšanas paātrinātājus, hidrofobizējošas piedevas u.c.). Minētās piedevas var negatīvi
ietekmēt emaljas adhēziju. Tādēļ gadījumā ja betona pamatnes precīzs sastāvs nav zināms, nepieciešams
veikt pārbaudes krāsojumu uz neliela eksperimentāla laukuma ar sekojošu adhēzijas mehānisku pārbaudi.
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Betona absolūtajam mitrumam jābūt ne lielākam par 4%.
Jaunas betona virsmas drīkst krāsot ne ātrāk kā pēc 28 dienu cietēšanas. No betona virsmas pirms
krāsošanas jānotīra kaļķa piens (skat. www.rilak.lv Betona virsmu sagatavošanas instrukciju).
Veicot uzklāšanu uz agrāk krāsotām virsmām nepieciešams pārbaudes krāsojums uz neliela laukuma
starpslāņu adhēzijas novērtēšanai. Uzklājot AUREKS 30 uz grīdām, kas agrāk krāsotas ar alkīdu emaljām,
nepieciešama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju.
Visos gadījumos virsmas jāattīra no netīrumiem un putekļiem.
KRĀSOŠANA:
Emalju uzklāj uz tīrām sausām virsmām 2 kārtās ar otu vai veltnīti. Otrās kārtas uzklāšanu atļauts veikt ne
0
0
ātrāk kā pēc 6 stundām +20 C temperatūrā, jeb pēc 10 stundām +10 C temperatūrā.
Ieteicamais starpkārtu žāvēšanas laiks – ne ilgāk par 7 dienām. Ja nākošās kārtas uzklāšanu nepieciešams
veikt pēc vairāk nekā 7 dienu žāvēšanas, tad nepieciešama krāsojamās virsmas apstrāde ar smalku
smilšpapīru nolūkā uzlabot starpslāņu adhēziju.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot vaitspirtu vai šķīdinātāju VAITSOL.

0.9l, 2.7l, 10l

8÷10 m²/l

4h

VAITSOL,
VAITSPIRTS
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