PRIMO 2
KRĀSA GRIESTIEM AR AUGSTU SEDZAMĪBU





NELIELS PATĒRIŅŠ
LIELISKA SEDZAMĪBA
BEZ ŠĶĪDINĀTĀJIEM
EKOLOĢISKA

Pielietošana

Balta, pilnīgi matēta bez organiskajiem šķīdinātājiem, īpaši videi draudzīga lateksa krāsa griestu krāsošanai sausās
dzīvojamās un sabiedriskajās telpās. Pielietojama svaigi vai agrāk krāsotām minerālu virsmām, ieskaitot betonu,
gāzbetonu, ģipškartonu plāksnes utt., tāpat arī špaktelētām, apmestām un aplīmētām ruļļu apdares materiālu
virsmām. Krāsu arī var piemērot kā gruntēšanas kārtu, krāsojot ar ūdens dispersijas krāsām sienas un griestus sausās
dzīvojamās un sabiedriskajās telpās.

Īpašības

Pārklājums iztur vieglu, mitru tīrīšanu, piemīt izturība saskaņā ar 3 klasi DIN EN 13300.
Krāsai piemīt lieliska sedzamība un tā atšķiras ar ērtu uzklāšanu. Pārklājumam ir laba tvaiku caurlaidība. Labi
aizpilda mazas plaisas.
Dziļi matēta (2)

Matējuma pakāpe
Pielietojums

Krāsojamai virsmai jābūt attīrītai no trausla un loboša materiāla, netīrumiem, taukiem un putekļiem. No vecās krīta
kārtas ieteicams pilnībā atbrīvoties. Izturīgas alkīda pamatnes jānoslīpē līdz matējumam, putekļus uzmanīgi nottīrīt.
Stipri netīras

virsmas nomazgāt ar 2–5% % sodas šķīdumu vai amonjaka šķīdumu saturošiem mazgāšanas

līdzekļiem, noskalot ar ūdeni un nosusināt. Caurumu un plaisu aizpildīšanai, un krāsojamās virsmas izlīdzināšanai
izmantot piemērotu špakteli. Nevienmērīgi absorbējušus un putekļainus pamatus nogruntēt ar AQUASTOP.
Uzklāšana

Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi izmaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas ar rullīti vai smidzinātāju pie temperatūras 10-200 un gaisa
mitruma ne vairāk kā 80%. Krāsošanai nepatīkamos apstākļos (apkures iekārtu izmantošana, augsta temperatūra vai
zems gaisa mitrums) ieteicams izmantot līdzekli izžūšanas palēnināšanai TIME +. Bezgaisa izsmidzināšanas
uzklāšanai izmantot uzgali 0,017 - 0,021’’. Pieļaujama šķīdināšana ar ūdeni līdz 6%.
Rullītis, smidzinātājs. Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.

Darba instrumenti
Uzklāšanas

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūra augstāka par + 10 0 C un gaisa mitrums mazāks par 80%.

noteikumi
Vinilacetāta-etilēns

Saistviela

Ūdens

Šķīdinātājs

7-12 m2/ l

Patēriņš
Ţūšanas laiks

Otrajai kārtai 1 – 2 stundas. Pilnīgai izžūšanai – 4 stundas pie temperatūras 20 0 un gaisa mitruma 80%.

Blīvums

~ 1,5 kg / l
~ 60%

Sausais atlikums

3 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.

Uzglabāšana
Tonēšana

Ūdens bāzes krāsu pastas, ESKAROCOLOR sistēma, A bāze.

Utilizācija

Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Izžuvušas
krāsas atlikumus jāutilizē, kā sadzīves atkritumi, polimēra taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā
sadzīves atkritumi.

Gaistošās

Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 15 g/L (2010)

organiskās vielas

Max saturs

15 g/L
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