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Supertäck 2
Dziļi matēta, gaismu neatstarojoša krāsa griestiem iekšdarbos.

Produkta apraksts

Dziļi matēta lateksa krāsa ar zemu emisiju augstu segtspēju gaismu neatstarojošu krāsojumu
veidošanai uz griestiem iekšdarbos.

Griesti iekšdarbosPielietojums

■ Zema emisija
■ Augsta segtspēja
■ Neatstaro gaismu

Īpašības

1 litrs (balta)
3 litri (balta)
10 litri (balta, S0500-N)

Iepakojums

Balta
S 0500-N

Krāsu toņi

2, dziļi matētaSpīduma pakāpe

Sargāt no salaUzglabāšana

Saistviela: Lateksa kopolimērsTehniskie dati

■ Mitrās berzes klase: 2.klase
■ Kontrastu attiecība: Segstpējas klase 2 pie patēriņa apm 125ml/m2 vai 8m2/l.

GOS: EU robežvērtība šim produktam (Kat A/a): 30 g/l (2010).
Šis produkts satur maks. 30 g/l GOS.

Produkts ir marķēts ar ES ekomarķējumu (EU Ecolabel).

Norāde

Iestrāde

Piemērota iepriekš krāsotām virsmām kā arī tādām virsmām kā betons, apmetums, ģipškartons,
tapetes utml.

Pirms uzklāšanas pārliecinieties, ka pamatne ir stingra, sausa un brīva no putekļiem un atdalošām
vielām.

Virsmas ar sliktu saistīšanas spēju nogruntē ar CapaSol LF. Iepriekš krāsotas virsmas mazgāt ar
Målartvätt.

Griestus un sienas ar nikotīna traipiem gruntēt ar IsoSpärr Ultra

Pamatnes sagatavošana
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Uz smilšainām, iepriekš nekrāsotām virsmām pirms uzklāšanas pārbaudīt saķeri. Nepieciešamības
gadījumā virsma jāgruntē.

ŪdensAtšķaidīšana

6-8 m²/literPatēriņš

Šis patēriņš ir aprēķināts uz gludām, vāji uzsūcošām virsmām un var mainīties atkarībā no izmantotās
uzklāšanas metodes

Iestrādes temperatūra min. +8°CIestrādes nosacījumi

Virsma sausa: 1 stunda
Pārkrāsojama: 4 stundas
Pilnībā izžuvusi: dažas dienas
(pie 23°C gaisa temperatūras un RF 50% relatīvā gaisa mitruma)

Žūšana/ žūšanas laiks

Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.Darbarīki

Ieteicamie parametri uzklāšanai izsmidzinot:
Sprausla: 0,017-0,025 collas
Spiediens: 150-180 bar
Smidzināšanas leņķis: Pēc izvēles
Atšķaidīšana: Ūdens

ŪdensDarbarīku tīrīšana

Norādes

Rūpīgi noslaukiet darbarīkus pirms tīrīšanas ar ūdeni.Tīrīšana un kopšana

Pēc lietošanas cieši aiztaisiet spaini. Pārstrādei var tikt nodoti tikai pilnībā iztukšoti iepakojumi. Šķidrus
produkta atlikumus nodot vecu krāsu un laku savākšanas punktā.

Likvidācija
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Klientu serviss
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