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PENTAPRIM 

UNIVERSĀLA SPĪDĪGA ALKĪDA EMALJA 
 

 
 Veido gludu spīdīgu virsmu 

 Ērti pielietojama, ar lielisku izplūšanas spēju 

 Plašs gatavo krāsu toņu sortiments 

 

RAKSTUROJUMS: 
 
Universāla spīdīga viegli uzklājama alkīda emalja. 
  

LIETOŠANAS SFĒRA: 
 
Paredzēta ārdarbiem un iekšdarbiem. Izmantojama koka un gruntētu metāla virsmu krāsošanai. Pielietojama 
gan jaunu, iepriekš nekrāsotu, gan arī ar alkīdu un uralkīdu emaljām krāsotu virsmu apdarei. Emaljas 
uzklāšanas un žāvēšanas laikā apkārtējā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūrai jābūt ne zemākai par 
+5ºC, relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85 %. 
 

TEHNISKIE PARAMETRI:  

Krāsa: 

Kopējais gatavo krāsu toņu skaits – 22. Balta, sarkana, oranža, dzeltena, 
zaļa, gaiši zila, zila, ziloņkaula, krēma, bēša, lašu, terakota, dzeltenbrūna, 

sarkanbrūna, brūna, ķiršu, salātzaļa, gaiši zaļa, aizsargkrāsa, gaiši pelēka, 
pelēka, melna.  

Spīdums: Spīdīga. 

Žūšanas laiks +20 ºC   
temperatūrā, ar relatīvo gaisa 
mitrumu  50 % 

Ne vairāk par 24 stundām. 

Negaistošo vielu masas 
daļa, % 42 ± 2 (baltajai emaljai).  

Patēriņš vienai kārtai: 8 - 12 m²/l 

Šķīdinātājs: VAITSOL, vaitspirts. 

Krāsošanai izmantojamie 
instrumenti: 

Ar otu, veltnīti, pulverizatoru vai bezgaisa smidzināšanas iekārtām 
(sprauslas diametrs 0,011” - 0,017”) 

Glabāšanas laiks: 36 mēneši cieši aizvērtā ražotāja tarā, ja temperatūra nav zemāka par 0°C. 

Iepakojums: 0,45 l; 0.9 l; 2.7 l; 10 l. 

 

LIETOŠANA: 

 

KRĀSAS SAGATVOŠANA DARBAM: 

 

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Uzklājot ar otu vai veltnīti atšķaidīšana parasti nav nepieciešama. 

Nepieciešamības gadījumā veicama atšķaidīšana līdz optimālai darba viskozitātei ar vaitspirtu vai šķīdinātāju 
VAITSOL: 
      а) uzklājot ar veltnīti vai otu - līdz 4 tilpuma %, 
      б) uzklājot ar smidzināšanu - līdz 10 tilpuma %. 
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VIRSMAS SAGATAVOŠANA: 
 
Virsmai pirms krāsošanas jābūt sausai, attīrītai no taukiem (eļļas plankumiem), nolobījušās krāsas un 
netīrumiem. Agrāk krāsotās spīdīgās virsmas jāapstrādā ar smilšpapīru līdz spīduma noņemšanai. 

 

VIRSMAS GRUNTĒŠANA: 

 
Atmosfēras apstākļos ekspluatējamās tērauda virsmas – ar gruntīm GF-021, NOVAKOR, RIATOP PRIMER 
vai NEOSPRINT PRIMER. Аlumīnija un cinkotās virsmas – ar gruntīm VL-02 vai NEOSPRINT PRIMER. 
Atmosfēras apstākļos ekspluatējamās iepriekš nekrāsotās koka virsmas jāapstrādā ar bezkrāsas produktu 
koksnes aizsardzībai TEKSTURDEKOR EC bāze vai arī ar koksnes konstrukciju piesūcināšanas līdzekli 
WOOD PROTECT GREEN, WOOD PROTECT BROWN. 
 

KRĀSOŠANA: 
 
Emalju uzklāj 1 – 2 kārtās, ja apkārtējā gaisa un krāsojamās virsmas temperatūra nav zemāka par +5ºC un 

relatīvais gaisa mitrums lielāks par 85 %. Karstās žāvēšanas laikā temperatūra nedrīkst pārsniegt +80ºC. 
 

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA: 
 

Instrumentu mazgāšanai izmanto šķīdinātāju VAITSOL vai vaitspirtu. 
 

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. 
 

       
0,45l, 0.9l, 
2.7l, 10l 

8÷12 m²/l Ne vairāk kā 
24 h 

VAITSOL vai 
vaitspirits 
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