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Iekšdarbiem un ārdarbiem
Ātri žūstoša
Paredzēta plašai pielietošanai — metāla, koka, minerālām u.c. virsmām

RAKSTUROJUMS:
Ātri žūstoša universāla ar ūdeni atšķaidāma emalja uz akrilātu dispersijas bāzes. Lietojama ārdarbos un
iekšdarbos. Veido elastīgu pārklājumu, viegli uzklājama, ar labu segtspēju un izturību pret mazgāšanu.
LIETOŠANAS SFĒRA:
Paredzēta koka, betona, apmestu, ķieģeļu, gruntētu metāla virsmu, kā arī ģipškartona, reljefo akrila un
stiklauduma tapešu u.c. virsmu krāsošanai. Emalja īpaši ieteicama apdares darbu veikšanai telpās ar
paaugstinātu mitrumu (vannas istabās, tualetēs u.c.).

TEHNISKIE PARAMETRI:
Krāsa:

Balto krāsu (А bāzi) izmanto tonēšanai gaišos krāsu toņos. Tonēšanu veic
RILAKOLOR sistēmā.

Spīdums:

Spīdīga.

Žūšanas laiks 20ºC
temperatūrā:

А) Līdz nākošās kārtas uzklāšanai:
uz porainām virsmām:
2 stundas 20 ºC temperatūrā
3 stundas 10 ºC temperatūrā
uz agrāk krāsotām un iepriekš gruntētām virsmām:
4 stundas 20 ºC temperatūrā
6 stundas 10 ºC temperatūrā
B) Līdz ekspluatācijas uzsākšanai nepieciešamās izturības sasniegšanai:
24 stundas 20 ºC temperatūrā
C) Līdz maksimālās izturības sasniegšanai:
4 dienas (20 ºC temperatūrā)

Negaistošo vielu masas
daļa, %

50,0 ± 5,0 %

Patēriņš:

6 - 9 m²/l krāsojot koka, betona vai apmestas virsmas
9 - 11 m²/l krāsojot metāla virsmas

Šķīdinātājs:

Ūdens.

Krāsošanai izmantojamie
instrumenti:

Ota, veltnītis vai pulverizators.

Glabāšanas laiks:

36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā ne zemākā par 5°С.

Iepakojums:

0.9 l; 2.7 l.
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LIETOŠANA:
VIRSMAS SAGATAVOŠANA:
Krāsojamai virsmai jābūt sausai, attīrītai no putekļiem, atlobījušās krāsas un citiem netīrumiem. Agrāk
krāsotās virsmas jānoslīpē līdz matētām.
VIRSMAS GRUNTĒŠANA:
а) metāla virsmu: Nekrāsotas metāla virsmas jānogruntē ar grunti NOVAKOR. Grunts jāžāvē ne mazāk par
24 stundām (20 ºC temperatūrā),
b) atmosfēras apstākļos ekspluatējamu koka virsmu: Virsmas apstrāde ar bezkrāsas TEKSTURDEKOR
EC bāze,
c) porainu minerālo virsmu: Izmantot dziļas iespiešanās grunti FORAKRIL BASE.
EMALJAS SAGATAVOŠANA DARBAM:
Pirms lietošanas emalja rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz optimālai
darba viskozitātei (līdz10 tilpuma % ūdens).
UZKLĀŠANA:
Uzklāj uz sausām virsmām ar otu, veltnīti vai pulverizatoru 1-2 kārtās, ja gaisa un krāsojamās virsmas
temperatūra nav zemāka par +5 ºС un relatīvais gaisa mitrums augstāks par 85 %.
INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:
Instrumentu mazgāšanai izmantot ūdeni.
DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:
Strādājot ar šo produktu, ievērojiet sekojošus piesardzības pasākumus:
- Strādāt labi vēdināmā telpā;
- Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargbrilles, respiratoru, cimdus).
Sīkāka informācija drošības datu lapā, kas tiek izsniegta pēc pieprasījuma.

0.9l, 2.7l

6÷11 m²/l

2-6 h
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