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FASOLITE ROOF 

ATMOSFĒRAS IZTURĪGA KRĀSA JUMTIEM 
 

 
 Augsta atmosfēras un mitruma izturība 

 Lieliska noturība pret ultravioleto starojumu un temperatūras svārstībām    

 Krāsošanas darbus iespējams veikt plašā temperatūras intervālā — no 

mīnus 5°С līdz + 30°С 

 Novērš plaisu veidošanos 

 

RAKSTUROJUMS: 
 
Krāsa izgatavota uz gaismas izturīga akrilātu polimēra un hlorparafīna bāzes. Pateicoties teicamai elastībai 
nodrošina augstu pārklājuma atmosfēras izturību plašā temperatūru diapazonā - no - 40°С līdz + 80°С. 
Krāsu raksturo lieliska gaismas izturība un augsta segtspēja. Tiek novērsta azbesta nokļūšana atmosfērā. 
Krāsai ir teicama adhēzija kā pret jaunām virsmām tā arī pret agrāk krāsotām virsmām (izņemot virsmas kas 
krāsotas ar silikātu vai kaļķa krāsām). Par krāsas priekšrocību jāuzskata iespēja veikt krāsošanas darbus arī 
zemas temperatūras apstākļos – no mīnus 5°С līdz + 30°С.  
 

LIETOŠANAS SFĒRA: 
 
Krāsa paredzēta šīfera, ieskaitot azbestu saturoša, kā arī māla un betona dakstiņu krāsošanai. Krāsu 
FASOLITE ROOF var izmantot arī apmestu, betona, ķieģeļu un citu minerālo virsmu ēku fasāžu krāsošanai. 
 

TEHNISKIE PARAMETRI:  

Krāsa: 
Baltā krāsa (A bāze) tonējama gaišos krāsu toņos, C bāze – tumšos krāsu 
toņos. Tonēšanai izmantojamas RILAKOLOR vai TEMACOLOR sistēmas. 

Spīdums: Matēta. 

Žūšanas laiks 20ºC 
temperatūrā: 

Līdz nelipšanai - 2 - 3 stundas, 
Līdz nākošās kārtas uzklāšanai – 6 stundas. 

Negaistošo vielu masas 
daļa, % 78 ± 3   

Patēriņš: 6 - 9 m²/l   

Šķīdinātājs: Ksilols, SOLVEKS SPRINT. 

Krāsošanai izmantojamie 
instrumenti: Ota vai veltnītis. 

Glabāšanas laiks: 48 mēneši blīvi aizvērtā ražotāja tarā temperatūrā virs +5˚C. 

Iepakojums: 0,9 l; 2,7 l; 9,9 l. 

 

LIETOŠANA: 

 

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM: 
 
Pirms lietošanas krāsu rūpīgi jāsamaisa. 
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA: 
 
No krāsojamās virsmas jānotīra nolobījusies krāsa, putekļi un netīrumi. Uz virsmas nedrīkst būt apledojuši 
(vai ar sarmu klāti) laukumi. 

 

VIRSMAS GRUNTĒŠANA: 

 
Virsmas gruntēšanai izmanto pašu krāsu FASOLITE ROOF, kas iepriekš atšķaidīta ar šķīdinātāju SOLVEKS 
SPRINT līdz 15 % no krāsas tilpuma. Grunts uzklāšanu jāveic rūpīgi visai virsmai, ieskaitot konstrukcijas 
elementu galus, stūrus, savienojumus un stūros esošās detaļas. 
 

KRĀSOŠANA: 

 
Krāsu uzklāj ar otu vai veltnīti divās kārtās pēc gruntskārtas pilnīgas nožūšanas. Krāsas patēriņš vienai 
kārtai 6 - 9 m²/l. Žūšanas laiks 20ºC temperatūrā līdz nelipšanai - 2 - 3 stundas, līdz nākošās kārtas 
uzklāšanai – 6 stundas. 
 

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA: 
 

Ksilols, SOLVEKS SPRINT. 
 

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, 3.6l, 9.9l 6÷9 m²/l 2-3 h RILAKOLOR 

(A, C BĀZE)  
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