
Krāsas sienām un griestiem

Ambiance
Color Tester
Krāsas toņa testeris
 - Krāsas toņa testeris “trīs vienā” ietver krāsas toni, 

produktu un krāsotāja rullīti
 - Viegls paņēmiens izmēģināt dažādus krāsas 

toņus uz sienas
 - Lietotājam ērts iepakojums, kas 

samazina krāsas atliekas

Produkta īpašības  “Sadolin Ambiance” krāsas toņa testeris “trīs vienā” ietver krāsas toni, produktu un 
krāsotāja rullīti, ļaujot ērti izmēģināt dažādus krāsas toņus uz savas mājas sienas. 
Jaunā risinājuma krāsas toņa testeri viegli lietot, krāsošanai nav nepieciešams atše-
višķs rullītis, viss darba process norit ātri un nerada nekādas problēmas. Ar testera 
minirullīti krāsu var uzklāt uz virsmas tikpat viegli kā ar parasto rullīti, tāpēc ar testera 
palīdzību iegūtais rezultāts būs maksimāli tuvs vēlākajam galarezultātam. Krāsas toņa 
testeris ietver sienu krāsošanai paredzētu ūdenī šķīstošu stipri matētu krāsu, kam fak-
tiski nav smaržas un ko raksturo ļoti zems GOS saturs (≤ 2 g/l). Krāsas toņa testeris ir 
pieejams “Sadolin Ambiance” krāsu paletes 54 toņos.

Pielietojums  Testeris ir piemērots izmantošanai iekšdarbiem uz līdzenas sienas virsmas (ģipša plāt-
nes, špaktelētas minerālmateriāla virsmas), un palīdz izvēlēties krāsas toni. Izraugoties 
piemērotu toni mēbelēm, ieteicams ar testera palīdzību nokrāsot izturīgu kartonu vai 
biezu papīru un pielikt paraugu pie mēbelēm, lai iegūtu priekšstatu par to, vai izvēlē-
tais tonis ir piemērots konkrētajai virsmai.

Virsmas sagatavošana •  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem un visa cita, kas varētu traucēt 
krāsas sasaistīšanos ar virsmu. Iepriekš krāsota virsma jānomazgā ar siltu ūdeni. Ļoti 
netīras virsmas mazgāšanai lietojams mazgāšanas līdzeklis, pēc tam virsma jānoskalo 
ar tīru ūdeni.

 •  Veca atdalījusies krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei.
 •  Virsmas nelīdzenumi, caurumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu špaktelēšanas tepi 

no “Sadolin” produktu klāsta, piemēram, ar “Maxi Pro”, “Maxi”. Nožuvusī nošpakte-
lētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

 •  Porainas, piemēram, špaktelētas vai iepriekš nekrāsotas apmetuma un betona virs-
mas, kā arī ģipša plātnes jānogruntē ar krāsu “Grund”.

Testera izmantošana •  Pirms lietošanas krāsas toņa testeris “Ambiance Color Tester” jāsakrata.
 •  Noņemiet testera vāciņu, viegli pagriežot to perforācijas līnijas vietā.
 •  Pēc tam uzmanīgi noņemiet aizsarguzlīmi, kas atrodas zem rullīša.
 •  Viegli saspiediet tūbiņu, lai tajā esošā krāsa nonāktu uz rullīša.
 •  Turot testeri no abām pusēm, uzklājiet krāsu uz sienas ar vertikālām kustībām.
 •  Nokrāsotai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām, pēc tam uz virsmas jāuzklāj otra 

krāsas kārta, kas ļauj nodrošināt iegūtā rezultāta maksimālu atbilstību vēlāk uzklātās 
krāsas tonim.

 •  Saules gaisma lielā mērā ietekmē to, kā izskatās viens vai otrs krāsas tonis telpā. Ja 
gribat pārliecināties par to, ka izvēlētais tonis jums ir piemērots, skatieties uz krāsas 
paraugu, kas uzklāts uz sienas, gan no rīta, gan vakarā, gan tad, kad ir dabiskais ap-
gaismojums un ieslēgts mākslīgais apgaismojums.

 •  Uzmanību! Jāņem vērā, ka stipri matētais testera tonis var mazliet atšķirties no gala-
rezultāta, ja beigu apdarei izmanto krāsu ar lielāku spīduma pakāpi.

Beigu apdare •  Virsmas beigu apdarei lietojama piemērota toņa segkrāsa.
 •  Pirms sienas apdares krāsošanas ar testeri toņa izvēlei uzklātās krāsas malas jāno-

slīpē ar smilšpapīru, tas ļaus iegūt maksimāli vienmērīgu galarezultātu.



Krāsas sienām un griestiem www.sadolin.lv

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto informā-
ciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lie-
tošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesī-
bas izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie raksturlielumi (EN 13 300) 

Pielietojums sausas telpas, veicot iekšdarbus

Saistviela kopolimēra dispersija

Spīduma pakāpe (G 60°) stipri matēta

Patēriņš (1 kārta) uz iepriekš krāsotas virsmas10–12 m²/l , uz iesūcošas virsmas 7–9 m²/l

30 ml tilpuma testera patēriņš (1 kārta) 0,25–0,3 m²

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 50%) putekļneuzņēmīga pēc 0,5 stundām, var krāsot pēc 1–2 stundām

Krāsas toņi 54 gatavi krāsu kolekcijas “Sadolin Ambiance” toņi

Darbarīks testeris ietver minirullīti

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

GOS saturs ≤ 2 g/l (ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/a – 30 g/l).

Glabāšana krāsas trauku glabāt noslēgtā traukā sausā un no sala pasargātā vēsā vietā +5…+30 °C 
temperatūrā.

Glabāšanas laiks neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 2 gadi

Iepakojums 30 ml
 

Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi  Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. Krāso-
šanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C (ieteicams  
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka tem-
peratūra, nekā pieļaujams, un/vai caurvējš krāsošanas laikā var izraisīt nekvalitatīvas krāsas 
plēves veidošanos.

Darba drošība  Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Ja 
norīts, nekavējoties meklēt mediķu palīdzību. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 
CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Satur: C(M)IT/MIT(3:1) maisījumu un 1,2-benzizo-
tiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās 
krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt 
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs:  “Akzo Nobel”, Anglija.

Pārstāvis:  SIA “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018  
info.lv@akzonobel.com


