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Carat
Eļļas bāzes krāsa Carat ir ūdenī šķīstoša fasādes krāsa
ārdarbiem, kas izgatavota uz speciāli modificētas alkīda emulsijas
/ akrilāta bāzes, kas, pateicoties nanotehnoloģijai, nodrošina tai
unikālas īpašības. Veido noturīgu virsmu, kas nenoveco, nezaudē
krāsas toni un eļļas krāsai raksturīgo spīdumu ilgā laika posmā
Produkta apraksts
Pielietojums

Īpašības

Materiāla bāze
Iepakojums
Krāsu toņi
Spīduma pakāpe

Eļļas bāzes krāsa Carat atvieglo krāsošanas darbus, jo jaunai koka virsmai ir nepieciešama mazāka
apstrāde. Tā ļoti labi iesūcas koka virsmā un padara to robustu un izturīgu. Lielais sausās vielas saturs
krāsā uzlabo virsmas segtspēju un atvieglo malu pārklāšanu. Kā arī uz malām paliek pietiekami biezs
krāsas aizsargslānis. Eļļas bāzes krāsa Carat ir paredzēta galvenokārt koka fasāžu krāsošanai.
Labi iesūcas virsmā
Padara virsmu izturīgu
Atgrūž netīrumus
Speciāli modificēta alkīda emulsija / akrilāts
1l; 3l; 10l
Balta. Toņi saskaņā ar krāsu karti. Ietilpst tonēšanas sistēmā.
30, pusspīdīga

Uzglabāšana

Uzglabāt temperatūrā vismaz +5° C. Sargāt no sala.

Tehniskie dati

Šeit minētie dati attiecas uz balto krāsu. Tonētai krāsai norādītie dati var atšķirties.
■

Blīvums: 1,33 kg/l

Iestrāde
Pamatnes sagatavošana

Pirms krāsošanas virsmām ir jābūt sausām un attaukotām.
Jaunas, neaizsargātas koka virsmas, piemēram, gali, naglu un savienojumu vietas, jāapstrādā ar
gruntē ar eļļas bāzes grunti Grundolja LF. Pateicoties Carat labajai penetrācijas spējai, koka virsmām
nav nepieciešama atsevišķa gruntēšana un ar divām līdz trīs kārtām eļļas bāzes krāsas Carat pietiek,
lai iegūtu gatavu noturīgu krāsas pārklājumu.
Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar fasāžu mazgāšanas līdzekli Caparol Capaclean Fasadtvätt,
viegli noskrāpē un pēc tam jāpārklāj ar eļļas krāsu Carat.

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot. Ja koka virsmas krāsošanai lieto rullīti, krāsojums pēc tam
jāpielīdzina ar otu. Uzklājot izsmidzinot, nepieciešams uzklāt nākamo kārtu ar otu.

Ieteicamie smidzināšanas iestatījumi
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Lineārā galviņa
Airless
Patēriņš

Smidzināšanas
spiediens

W1502, W1504 vai
150- 180 bar
Linelacer 315

Smidzināšanas
leņķis
nav noteikts

Atšķaidīšana
ūdens

6-8 m²/l
Krāsas patēriņš aprēķināts gludai, neuzsūcošai virsmai un var mainīties atkarībā no darba metodes un
koka virsmas uzsūktspējas.

Iestrādes nosacījumi
Žūšana/ žūšanas laiks

Virsmas, materiāla un gaisa temperatūra jābūt vismaz +10 °C.
Žūšanas ilgums pie gaisa temperatūras +23 °C un relatīvā gaisa mitruma 50 %:
Nepielīp putekļi: pēc 2 stundām.
Nākamās kārtas uzklāšana: pēc 10 stundām.
Pilnībā sausa virsma: pēc vairākām diennaktīm.

Darbarīku tīrīšana

Ūdens / otas mazgāšanas līdzeklis

Norādes
Likvidācija
ES robežvērtība GOS (gaistošo
organismu saturam)
Klientu servisa centrs

Neļaut produktam šķidrā veidā nonākt kanalizācijā. Šķidra produkta atliekas nodot vecu krāsu/laku
savākšanas vietā. Atkārtotai pārstrādei nodot tikai pilnībā iztukšotus iepakojumus.
VOC (gaistošie organiskie savienojumi): ES robežvērtība šim produktam (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Produkts satur maks. 130 g/l VOC.
SIA Caparol Baltica
Mellužu 1, Rīga LV 1067
Tālr. +371 67500072
Fakss: +371 67440660
e-pasts: info@caparol.lv
www.caparol.lv

TTehniskā informācija TIEX- · Sagatavota: oktobris 2014
Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt
minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.
Pārliecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti www.caparol.lv. Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX- tulkojums.
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