AURA Tapet
Krāsa krāsojamām tapetēm un struktuālām virsmām.
 Pieļaujama mitrā kopšana


Ideāls pārklājums



4,5 l / 55 м²

Apraksts
Īpašības

Interjera ūdens dispersijas krāsa krāsošanai dāžādu veidu tapetēm (papīra, vinila, flizelīna, stiklauduma u.c.) un
struktuālām virsmām.
 Viegli pielietojama un neliels krāsu patēriņš to klājot.
 Laba segtspēja, nešļakstās.
 Lieliski pārklāj un izceļ tapetes struktūru, var klāt vairākas reizes.
 Pieļaujama mitrā tīrīšana (III klases nodilumizturību DIN 13300).
 Tvaika caurlaidība.
 Tiek tonēta pēc Eskarocolor sistēmas.
Galēji pieļaujamais GOV saturs produktam (apakšgrupa a) 30 g/L, maks. GOV saturs produktā < 30 g/L.

Piemērotība

Piemērota visu veidu tapešu krāsošanai, stiklauduma tapetēm, kā arī struktuālu, porainu virsmu krāsošanai
dzīvojamo un biroja telpās

Kvalitātes standarti




III klases nodilumizturība DIN EN 13300.
Satur GOV (gaistoši organiskie savienojumi) atbilst Eiropas savienības direktīvai 2004/42/EK.

Tehniskais raksturojums
Virsmas sagatavošana
un uzklāšana

Tapešu krāsošana veicama uz pielīmētas apstrādātas, sausas un attīrītas tapešu virsmas. Pirms tapešu līmēšanas
virsmu apstrādā ar Aura vai Eskaro grunti. Pirms klāšana krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar rullīti vai smidzinātāju
vienā vai divās kārtās. Darbu veikt pie apkārtējās vides temperatūras no +5C līdz 25C. Otrās krāsas slāni uzklāt 2
stundas pēc pirmās kārtas uzklāšanas vai pilnas krāsas izžūšanas.

Krāsa

Balta

Tonēšana

Tonējama pēc Eskarocolor sistēmas.

Patēriņš

4.5l paredzēti līdz 55 м² noklāšanai

Žūšanas laiks

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

Darba instrumenti

Rullītis ar garu diegu līdz 18 мм, bezgaisa izsmidzinātājs. Ja klāšanai izmanto izsmidzinātāju, tad sprauslai jāatbilst
izmēram 0,021 – 0,027''.

Darba instrumentu
tīrīšana

Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc to lietošanas . Nožuvusī krāsa jānotīra mehāniski.

Sastāvs

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

Informācija
Sala izturība

Nesasaldēt.

Garantijas laiks

24 mēneši no iepakojumā norādītā datuma.

Uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt un transportēt oriģinālā iepakojumā pie temperatūras no +5C līdz 35C. Sargāt no sala un tiešiem saules
stariem.

Piesardzības pasākumi
un utalizācija

Krāsa ir uguns droša, netoksiska. Nejaukt ar citiem organiskiem šķidinātājiem. Ievērot vispārīgos higiēnas
noteikumus. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Ja nokļūst acīs, uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Neliet kanalizācijā. Izvairīties no krāsu pārpalikuma nokļūšanas apkārtējā vidē. Krāsas pārpalikumus jānodod
utalizācijai kā sadzīves atkritumus, sausu un tīru iepakojumu nodot otreizējās pārstrādes punktos vai iznīcināt kā
sadzīves atkritumus.

Tilpums/svars

4,5 l.

