Betocryl
Matēta, akrila fasādes krāsa minerālām virsmām
Betocryl paredzēta betona, blīvu apmestu virsmu, minerālplākšņu un citu līdzīgu mūra virsmu krāsošanai ārdarbos un mitrās
telpās. Betocryl pasargā virsmu no sāļu ietekmes. Lietojot šo krāsu tiek panākts fasādes krāsojums, kas neļauj ūdenim iekļūt
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virsmā, bet tajā pašā laikā nodrošina lielisku ūdens iztvaikošanu no tās. Betocryl var lietot salā līdz pat -10 C, ievērojot, ka
virsma ir pilnībā sausa!
Virsmas sagatavošana
•
Pirms krāsošanas, krāsojamo virsmu nomazgāt un notīrīt no vecās krāsas.
0
•
Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par -10 C un gaisa
mitrums pārsniegt 80%.
Uzklāšana
•
Krāsot ar otu, rullīti vai pulverizātoru.
•
Ļaut kārtīgi nožūt.
•
Esiet uzmanīgi! Pārkrāsojot ar vecu alkīda vai lateksa krāsu krāsotas virsmas, pārbaudīt, vai mitruma ietekmē vecā
krāsa nelobās nost.
Uzmanību! Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no
bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
Izvairīties ieelpot izgarojumus. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: Lūdziet mediķu palīdzību.
Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Satur 2-oktil-2H-isotiazol-3-on, 4,5-dihloro-2-oktil-2Hizotiazol-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana

Ārdarbiem

Patēriņš

4-8 m2/l atkarībā no virsmas

Saistviela

Akrilāts

Viskozitāte

100 cP

Spīdums

2% pilnīgi mateta

Uzklāšanas metode

Ota, rullis vai pulverizetors

Blīvums

1,4kg/l

Ugunsdrošība

3. pakāpe, uzliesmošanas punkts +640C

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Lakbenzīns

Krāsa

A/C bāze

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Max -100C
1-4h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

10L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas
brīža (sk. partijas Nr.)
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