SYMPATHIA
KRĀSA GRIESTIEM





AUGSTA SEDZAMĪBA
PAILDZINĀTS ŢŪŠANAS LAIKS
GLUDS, SNIEGBALTS SEGUMS
PROFESIONĀLS REZULTĀTS

Pielietošana

Balta, pilnīgi matēta ūdens dispersijas krāsa griestiem,

sausām dzīvojamajām un sabiedriskajām telpām. Tiek

pielietota gan kā grunts krāsa, gan kā pamata krāsa, lielākoties minerālu virsmām, ieskaitot betonu, gāzbetonu,
ģipškartona plāksnes, virsmas ar apmetumu.
Īpašības

Viegli uzklājama, piemīt lieliskas pārklāšanas īpašības un paildzināts ţūšanas laiks, kas nodrošina iegūt vienmērīgu,
gludu, bez krāsošanas pēdām virsmu. Nesatur gaistoši organiskos šķīdinātājus, netraucē virsmas dabiskai elpošanai.
Pilnīgi matēta

Matējuma pakāpe
Pielietojums

Virsmai ir jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Stipri netīru virsmu ieteicams nomazgāt ar 3-5% sodas šķīdumu, noskalot
ar ūdeni un nosusināt. Ar eļļas vai emaljas krāsām krāsotas virsmas attīrīt no lobošā seguma, apstrādāt raupjumu ar
smilšpapīru un notīrīt putekļus. No vecā krīta būtu vēlams pilnībā atbrīvoties. Nevienmērības, plaisas un bedres
aizklāt ar špakteli FINE FILLER. Nobeigumā virsmas izlīdzināšanai rekomendējam izmantot špakteli FINE-PRO
FILLER. Nevienmērīgi absorbējošas vai putekļainas virsmas pirms krāsošanas apstrādāt ar AQUASTOP vai AURA
KRAFT.
Krāsu rūpīgi samaisīt, uzklāt 1-2 kārtas.

Uzklāšana

Rullītis, pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni.

Darba instrumenti

Virs 100 C

Darba
temepratūra

Kopolimērs

Saistviela

Ūdens, līdz 5%

Šķīdinātājs

~8-12 m2/ l

Patēriņš
Ţūšanas laiks

Otrajai kārtai – 1-2 stundas, pilnīga izţūšana – 4 stundas pie temperatūras 20 0 un gaisa mitruma 50%.

Nodilumizturība

4 klase DIN EN13300, 40 cikli, <70 mikroni

pret mitru tīrīšanu
Blīvums

~ 1,4 kg / l
~50%

Sausais atlikums

2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasalšanas.

Uzglabāšana
Tonēšana

Ūdens bāzes krāsu pastas, tāpat ESKAROCOLOR sistēma gaišos toņos. Nokrāsa var atšķirties no standarta.

Utilizācija

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

Gaistošās

Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 30 g/L (2010)

organiskās vielas

Max saturs

30 g/L
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