AURA Luxpro 12
AUGSTAS KVALITĀTES APDARES KRĀSA
• Pusmatēta
• Viegli tīrīt
• Augstākā klase mazgāšanas pretestībai
• Antibakteriālas piedevas

Īpašības

Interjera ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem. Augsts pārklājums, ērta uzklāšana, viegli izklāt, nešļakstās.
Ļauj ātri izveidot pilnīgi līdzenu virsmu ar pusmatētu spīdumu (12). Veido stingru pārklājumu, izturīgs pret atkārtotu
mazgāšanu ar mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem (I – augstākā klase nodilumizturībai pēc EN 13300). Satur antibakteriālas un uz sudraba bāzes veidotas papilvielas. Satur vasku, lai nodrošinātu vieglu netīrumu noņemšanu, kas
ļauj efektīvi izmantot krāsu telpās ar augstu ekspluatācijas noslogojumu. Galīgā izturība pret mazgāšanu iestājas pēc
3-4 nedēļām. Tvaika kontrole. Tiek krāsota pēc Eskarocolor sistēmas. Garantēta augsta kvalitāte nobeiguma darbos.

Pielietošana

Dzīvojamo un biroju telpu krāsošanai ar normālu un paaugstinātu mitrumu. Īpaši ieteicams telpu krāsošanai ar augstām
ekspluatācijas un higiēnas prasībām (vannas istabas, virtuves u.t.t.). Izmanto jaunu vai iepriekš apmestu, ar ūdens
dispersijas krāsām krāsotu virsmu, ar pildvielām aizklātas betona virsmas, gāzbetona, ķieģeļu, azbesta, ģipškartona,
skaidu plākšņu krāsošanai. Piemērots strukturālo virsmu un dažādu tapešu veidu krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

Pirms krāsošanas notīrīt virsmu no putekļiem, krīta un kaļķa nosēdumiem, trauslā ģipša un špakteļvirsmām, bitumēna
un citiem traucēkļiem. Trauslu un piesārņotu vietu notīrīt ar tīru lāpstiņu vai stiepļu birstīti un attīrīt no putekļiem.
Virsmas ar dziļiem defektiem (iespiedumiem un plaisām) nepieciešams izlīdzināt ar špakteļmasu, porainas un
putekļainas virsmas ieteicams vispirms apstrādāt ar Aura vai Eskaro grunti (skatīt norādījumus uz etiķetes).

Uzklāšana

Pirms uzklāšanas krāsu pamatīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai smidzinātāju vienā vai divās kārtās. Veikt darbus pie
apkārtējās vides un virsmas temperatūras no +5 ºC līdz + 35 ºC. Otro krāsas slāni uzklāt 2 stundas pēc pirmās kārtas
uzklāšanas. Uzmanību! Īstā nokrāsa virsmai būs pēc pilnīgas krāsas nožūšanas.

Krāsotas virsmas kopšana

Ar krāsotām virsmām jābūt ļoti uzmanīgiem vismaz 1 nedēļas no krāsas uzklāšanas līdz tā iegūst galīgo cietību un
nodilumizturību (parasti 2 – 3 nedēļas). Krāsotu virsmu mazgāšanai izmantot ūdeni, neitrālu un vidēji sārmainu
mazgāšanas līdzekli (ar pH līmeni līdz 9). Neizmantot organiskos šķīdinātājus. Tīrīšanai izmantot mīkstu sūkli un
lupatiņu. Ja nepieciešams, virsmu drīkst tīrīt ar mīkstu sūkli vai lupatiņu aptuveni 2 diennaktis pēc krāsas uzklāšanas.
Lai noņemtu pelējumu, izmantot Biotol E vai Biotol Spray saskaņā ar to lietošanas instrukcijām.

Krāsa

Balta

Tonējums

Pēc Eskarocolor sistēmas (bāzes А, TR).

Patēriņš

~9-11 м²/l vienam slānim. Krāsas patēriņš atkarīgs no tās tipa, virsmas sagatavošanas un uzklāšanas metodes.

Žūšanas laiks

1-2 stundas pie temperatūras +20 ± 2 ºC un gaisa relatīvā mitruma 65 ± 5%.
Nožūšanas laiks palielinās zem 20 ºC un paaugstināta mitruma ietekmē.

Darbarīki

Ota, rullītis ar garumu 8 ... 14 mm, izsmidzinātājs, sprausla diametrs 0,021-0,027 “.

Darbarīku tīrīšana

Uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni. Nožuvusi krāsa notīrīsies mehāniski.

Piesardzības pasākumi

Ievērot vispārīgos higiēnas noteikumus. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Ja nokļūst acīs, skalot ar lielu daudzumu
ūdens.

Sastāvs

Akrila kopolimēra dispersija, titāna dioksīds, pildvielas, vasks, funkcionālās piedevas, ūdens.

Derīguma termiņš

24 mēneši no uz iepakojuma norādītā datuma. Uzglabāt un transportēt oriģinālā iepakojumā pie temperatūras no
+5 ºС līdz +35 ºС. Sargāt no sala un tiešiem saules stariem.

Utilizācija

Krāsas pārpalikumus jānodod realizācijai kā sadzīves atkritumus, sausu un tīru iepakojumu nodot otreizējās pārstrādes punktos vai iznīcināt kā sadzīves atkritumus.

Tara

0,9 L, 2,7 L, 9 L
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