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FORAKRIL 

АКRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS KRĀSA 
FASĀDĒM 

 
 

 Nodrošina minerālo materiālu fasāžu ilglaicīgu aizsardzību 

 Izceļas ar augstu atmosfēras izturību un tvaiku caurlaidību 

 Izturīga pret ultravioleto starojumu 

 

RAKSTUROJUMS: 
 
Akrilātu ūdens dispersijas krāsa. Pateicoties plēves augstajai elastībai tiek novērsta pārklājuma plaisāšana 

un atslāņošanās dažādu atmosfēras faktoru iedarbības rezultātā. Lieliskā izturība pret ultravioleto starojumu 
nodrošina ilgu kalpošanas laiku (10 – 12 gadi). Satur fungicīdus kas novērš pelējuma, aļģu u.c. parādīšanos. 
 

LIETOŠANAS SFĒRA: 
 
Krāsa paredzēta atmosfēras apstākļos ekspluatējamu betona, apmestu un ķieģeļu ēku un būvju ārējo virsmu 
krāsošanai. Krāsa izmantojama arī tādu virsmu remonta krāsošanai, kas iepriekš krāsotas ar akrilātu ūdens 
dispersiju krāsām. Atļauts uzklāt uz virsmām kas iepriekš krāsotas ar alkīdu emaljām. Šinī gadījumā 
nepieciešams veikt pārbaudes uzklāšanu uz neliela virsmas laukuma ar sekojošu starpslāņu adhēzijas 
pārbaudi. 

 

TEHNISKIE PARAMETRI:  

Krāsa: 
Balto krāsu (A bāzi) var tonēt gaišos krāsu toņos; bezkrāsas (C bāze) 
izmantojama tumšo krāsas toņu iegūšanai. Tonēšana veicama 
RILAKOLOR sistēmā. 

Spīdums: Matēta. 

Žūšanas laiks 20ºC 
temperatūrā: 

Ne vairāk par 1 stundu.  

Negaistošo vielu masas 
daļa, % 55 ± 5 atkarībā no krāsas toņa. 

Tvaiku caurlaidība (Sd – 

difūzijas spēju koeficients, m) 0,115 

Patēriņš: 

- gruntētas virsmas 8-10 m²/l , 
- neapstrādātas virsmas 6-8 m²/l, 
- remonta krāsošanai uz virsmām, kas iepriekš krāsotas ar alkīdu krāsām 
9-11 m²/l 

Šķīdinātājs: Ūdens. 

Krāsošanai izmantojamie 
instrumenti: 

Ota, veltnītis vai pulverizators. Izmantojot bezgaisa smidzināšanas iekārtu 
ieteicamais sprauslas diametrs - 0,017 — 0,021". 

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 krāsu rūpīgi jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni līdz darba viskozitātei:  
līdz 5 tilpuma % uzklājot ar otu vai veltnīti; līdz 20 tilpuma % veicot krāsas izsmidzināšanu. 
 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA: 
 
Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra krīts, nolobījusies krāsa un netīrumi. Gadījumos kad uz virsmas 
redzams pelējums ieteicama apstrāde ar dezinficējošo AKVASEPT šķīdumu. 
 

VIRSMAS GRUNTĒŠANA: 

 
Porainām virsmām ieteicama iepriekšēja gruntēšana ar gruntēšanas līdzekli  FORAKRIL BASE. Lai sasniegtu 
maksimāli iespējamo aizsardzību pret mitrumu jāveic apstrāde ar hidroizolācijas grunti FORAKRIL PRIMER. 
Gruntēšanai var izmantot arī pašu krāsu FORAKRIL, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni līdz 25 tilpuma %. 
 

KRĀSOŠANA: 

 
Uzklāj 1 – 2 kārtās, ja gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5ºC un relatīvais gaisa 
mitrums lielāks 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, 3.6l, 9l 8÷11 m²/l 1 h RILAKOLOR 

(A, C BĀZE)  
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