INNETAK

Krāsa griestiem

-- Stipri matēta spilgti balta krāsa griestiem
-- Krāsa nepil, tai piemīt laba segtspēja
-- Viegli klājas uz virsmas













STIPRI
MATĒTA

1-2 h



10
m²/l



BALTA
 
smas – 1-2 kārtas.
 rāsa “Innetak” ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Klā
K
jot pirmo kārtu, vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10 % no
tilpuma), beigu kārtai lietojama neatšķaidīta krāsa. Darba laikā jāraugās, lai uz
veltnīša būtu pietiekami daudz krāsas, un jāsaglabā «mitra mala». Jāstrādā gais
mas krišanas virzienā, t.i., izlīdzinošie triepieni jāveic virzienā no loga.
Virsmas tīrīšana

Parastos apstākļos lateksa krāsas plēve galīgo izturību iegūst 3-4 nedēļu laikā
pēc krāsošanas, tāpēc pirms šī laika jāizvairās no krāsotās virsmas tīrīšanas.
 ai attīrītu netīru virsmu, jālieto tīrs ūdens un vajadzības gadījumā neitrāli tīrīšaL
nas līdzekļi. Nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus. Virsmas tīrīšanai lietojama nedaudz mitra lupata, jāizvairās no cietsaru sukas izmantošanas. Stipra beršana mazgāšanas laikā krāsoto virsmu var
padarīt spīdīgu.
10-25°C

Krāsas sienām un griestiem

Tehniskās īpašības
Pielietojums

sausas telpas, veicot iekšdarbus

Saistviela

kopolimēra dispersija

Spīduma pakāpe (Gardner 60°)

stipri matēta, 2

Patēriņš

10 m²/l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65%)

putekļneuzņēmīga pēc 1 stundas, var krāsot pēc 1-2 stundām

Atšķaidītājs

ūdens

Krāsa

balta

Darbarīki

ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana

uzreiz pēc lietošanas darbarīki jānotīra ar ūdeni

Uzglabāšana

uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 ºC temperatūrā)

Iepakojums

2,5 L / 5 L / 10 L

Krāsošanas ieteikumi

 rāsošanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…25 °C (vēlams +18±2 °C),
K
relatīvajam gaisa mitrumam 40…80 % (ieteicams 65%). Ja krāsošanas laikā ir caur
vējš vai temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamo, var veidoties nekvalitatī
va krāsas plēve.
Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Lielas virsmas jākrāso bez
apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Strādājot jāpaņem daudz krāsas, lai
virsma ilgāku laiku būtu mitra un to varētu apstrādāt.
 riesti jākrāso gaismas krišanas virzienā, tas ir, izlīdzinošie triepieni jāveic, sākot no
G
loga.
 ai mazinātu krāsas zudumus, iepriekš jānovērtē, cik daudz krāsas vajadzēs. Aptuve
L
nais krāsas patēriņš ir norādīts produkta etiķetē. Neizlietotā krāsa jāsavāc, lai nosūtītu
atkārtotai izmantošanai. Krāsas atkārtota izmantošana ļaus efektīvi mazināt ar pro
dukta dzīves ciklu saistīto ietekmi uz vidi.

Darba drošība

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts,
nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un
atkritumu likvidēšana

Pēc
darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu.

Aizliegts izliet kanalizācijā un ūdenskrātuvēs. Krāsas šķidrās atliekas nogādāt bīstamo
atkritumu savākšanas vietā, atkritumu apstrādei piegādāt tikai pilnīgi tukšas tvertnes.

Pārstāvis

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

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Krāsas sienām un griestiem

www.sadolin.lv

