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MOVILAT 7 

MATĒTA AKRILĀTU ŪDENS DISPERSIJAS 
KRĀSA IEKŠDARBIEM 

 
 

 Paredzēta sienu un griestu apdarei 

 Izmantojama telpās ar augstu ekspluatācijas slodzi 

 Viegli mazgājama 

 Var lietot vannas istabu krāsošanai 

 

RAKSTUROJUMS: 
 
Ātri žūstoša, viegli uzklājama ar ūdeni atšķaidāma krāsa uz akrilātu dispersijas bāzes. Veido matētu 
pārklājumu ar viegli zīdainu spīdumu. Izturīga pret mazgāšanu. 
 

LIETOŠANAS SFĒRA: 
 
Paredzēta apmestu, betona, ķieģeļu un riģipša griestu un sienu krāsošanai iekšdarbos. Piemērota lietošanai 
telpās ar vidēju un augstu ekspluatācijas slodzi (t.sk. dzīvojamās, biroju, sabiedriskās telpās u.c.), kā arī 
reljefo akrila un stiklauduma tapešu krāsošanai. Piemērota apdares darbu veikšanai telpās ar paaugstinātu 
mitrumu (vannas istabās, tualetēs un tml.). 

 

TEHNISKIE PARAMETRI:  

Krāsa: 
Balta (A bāze), tonējama gaišos krāsu toņos. Tumšu toņu iegūšanai 
izmantojama C bāze. Tonēšanai izmantojama RILAKOLOR sistēma. 

Spīdums: Mаtēta ar viegli zīdainu spīdumu. 

Žūšanas laiks 20ºC 
temperatūrā: 

1 stunda. 

Negaistošo vielu masas 
daļa, % А bāzei: 52 ± 3; С bāzei: 60 ± 3. 

Noturība pret mazgāšanu: Atbilst 1. klasei (ISO 11998). 

Patēriņš vienai kārtai: 8 - 12 m²/l 

Šķīdinātājs: Ūdens. 

Krāsošanai izmantojamie 
instrumenti: Ota, veltnītis vai pulverizators.  

Glabāšanas laiks: 36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā. Glabāšanas laikā temperatūra 
nedrīkst būt zemāka par +5

0
C. 

Iepakojums: 0.9 l; 3.6 l; 9 l. 

 

LIETOŠANA: 

 

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM: 
 
Pirms lietošanas krāsa jāsamaisa. Nepieciešamības gadījumā jāatšķaida ar ūdeni līdz darba viskozitātei. 
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA: 
 
Pirms krāsošanas no virsmas jānotīra krīts, atlobījusies krāsa un netīrumi. Ja uz virsmas ir pelējums vai cita 
veida sēnīšu bojājumi, tad jāveic apstrāde ar AKVASEPT šķīdumu. 

 

VIRSMAS GRUNTĒŠANA: 

 
Porainas virsmas ieteicams nogruntēt ar gruntēšanas līdzekļiem FORAKRIL BASE, AKROPRIM, grunti 
MOVILAT BASE vai ar pašu krāsu MOVILAT 7, iepriekš atšķaidītu ar ūdeni (līdz 15 tilpuma %). 
      

KRĀSOŠANA: 

 
Кrāsu uzklāj 2 kārtās ar otu, veltnīti vai pulverizatoru. Gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nedrīkst būt 
zemāka par +5ºC. Krāsas patēriņš ir 8-12 m²/l katrai kārtai. Žūšanas laiks +20 ºC temperatūrā ar relatīvo 
gaisa mitrumu  50 % – 1stunda. 
 

VIRSMAS KOPŠANA: 

 
Mēnesi pēc krāsošanas virsma ir izturīga pret mazgāšanu ar maigiem mazgāšanas līdzekļiem. Tīrīšanu var 
veikt ar drānu vai sūkli, kas samērcēta tīrā ūdenī vai maigā mazgāšanas līdzeklī. Pēc tīrīšanas ar 
mazgāšanas līdzekļiem virsmu vēlams notīrīt ar tīrā ūdenī samērcētu sūkli, un pēc tam tā jānoslauka sausa. 
Var būt nelielas pārklājuma spīduma izmaiņas.  
 

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÷12 m²/l 1 h RILAKOLOR 

(A, C BĀZE)  
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