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Derīguma termiņš

Utilizācija

Piesardzības pasākumi

Sienu un griestu krāsošanai dzīvojamās un biroju telpās ar normālu mitrumu, uzklājama uz jaunām vai iepriekš ar ūdens 
dispersijas krāsām krāsotām minerālmateriālu virsmām: betona, silikātķieģeļu, špaktelētām vai apmestām virsmām, 
kokšķiedras un kokskaidu plātnēm, kā arī uz ģipškartona. Lieliski piemērota strukturētu un reljefa, iespiestu virsmu, kā 
arī stikla šķiedras tapešu krāsošanai

Polimēru akrila dispersija, titāna dioksīds, pildvielas, funkcionālās piedevas, ūdens.

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

Žūšanas laiks 1-2 stundas pie gaisa temperatūras +20 C un relatīvā mitruma 65%. 
Pie temperatūras zemākas par +20°C žūšanas laiks attiecīgi pagarinās.
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AURA Luxpro 7 

AUGSTVĒRTĪGA DEKORATĪVA KRĀSA PROFESIONĀĻIEM

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

Darbarīku tīrīšana

Balta, zīdaini matēta ūdens dispersijas krāsa sienām un griestiem ar augstām dekoratīvām raksturīpašībām. Piemīt 
augsta adhēzija un viegli klājās, nodrošinot mazu patēriņu un labu segtspēju. Tiksotropiska, uzklājot nešļakstās. Veido 
ideāli gludu virsmu ar patīkamu zīdainu spīdumu. Iztur daudzkārtēju mazgāšanu un tīrīšanu (II. klase saskaņā ar EN 
13300). Pilnīgi izturīga pret mazgāšanu virsma kļūst 3-4 nedēļas vēlāk pēc krāsas uzklāšanas. Tvaiku caurlaidīga. 
Nesatur šķīdinātājus. Tonējama saskaņā ar Eskarocolor sistēmu pasteļtoņos un košās krāsās. Garantēta iznākuma 
augsta kvalitāte.     

Virsmas sagatavošana Krāsojamai pamatnei jābūt sausai, attīrītai no putekļiem un citiem netīrumiem. Ļoti netīras virsmas tīrīt ar 3-5% 
dzeramās sodas šķīdumu, skalot ar tīru ūdeni un žāvēt. Ar eļļas krāsu vai emalju agrāk krāsotās virsmas attīrīt no 
atlupušā pārklājuma, apstrādāt ar smilšpapīru līdz virsma kļūst matēta un attīrīt no putekļiem. Veco krīta balsinājumu 
pilnībā notīrīt. Nelīdzenumus, robus un plaisas aizsmērēt ar akrila špakteli, krāsojamo virsmu ieteicams iepriekš 
apstrādāt ar ūdens dispersijas grunti ТМ Aura vai ТМ Eskaro. 

Uzklāšana Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar rullīti, otu vai smidzinātāju (arī bezgaisa metodē) divās kārtās. 
Pamatnes gruntēšanai krāsu ieteicams atšķaidīt ar ūdeni, taču ne vairāk kā 10% no krāsas apjoma. Otro kārtu klāt 2 
stundas vēlāk pēc pirmās kārtas uzklāšanas. Darbus veikt temperatūrā, kas nav zemāka par +10ºС un augstāka par 
+30ºС. Virsma iegūst savu īsto toni, kad krāsa ir pilnīgi izžuvusi.

Krāsa Balta

Tonējums Pēc Eskarocolor sistēmas (A un TR bāze).

Patēriņš ~7-12 m²/l vienai kārtai. Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas veida un sagatavotības. 

Uzreiz pēc izmantošanas skalot ūdenī. Sakaltušu krāsu tīrīt mehāniskā veidā.

•  Zīdaini matēta

•  Augstas dekoratīvās raksturīpašības

•  Daudzkārt mazgājama

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

Tara 0,9 L,  2,7 L,  9 L 
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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.

Krāsotas virsmas kopšana Ar krāsotām virsmām jābūt ļoti uzmanīgiem vismaz 1 – 2 nedēļas no krāsas uzklāšanas līdz tā iegūst galīgo cietību un 
nodilumizturību (parasti 3 – 4 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.


