Colorex
Caurspīdīga krāsa koka virsmām ārdarbos
Colorex ir caurspīdīga, pusmatēta ūdens bāzes krāsa koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Colorex galvenokārt izmantojama
tonēta dabīgos koksnes toņos. Piemērota baļķu, zāģētu un ēvelētu koku virsmu krāsošanai un noslēguma apstrādei. Īpaši
piemērota guļbūvju apdarei. Piešķir kokam caurspīdīgu, dabīgu izskatu un akcentē koka dabīgo struktūru. Colorex sniedz
aizsardzību pret UV satriem un aizkavē mitruma iesūkšanos. Satur pretpelējuma piedevas.
Virsmas sagatavošana
•
•
•

Ar caurspīdīgām krāsām krāsotas virsmas notīrīt vai nomazgāt no putekļiem, nolobījušos krāsu vislabāk notīrīt ar
drāšu birsti.
Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
Atvērtas šuves vai dēļu galus, pirms tonētas Colorex krāsas uzklāšanas, jāpiesūcina ar bezkrāsainu krāsu.

Krāsošana
•
•
•
•
•
•

Pirms krāsošanas, produktu kārtīgi samaisīt.
Uzklāt plānā kārtiņā ar cieto otu. Jāņem vērā, ka krāsas caurspīdīgums un toņa piesātinātums atkarīgs no uzklāto
kārtu daudzuma.
Lai panāktu vienmērīgu, caurspīdīgu klājumu, pirms tonētas krāsas uzklāšanas, kā grunts krāsu uzklāt bezkrāsainu
Colorex. Censties uzklāt vienmērīgi, izvairīties no krāsas kārtu pārklāšanās.
Nekrāsot uz saulē uzkarsušas koksnes – krāsa izžūs pārāk ātri un nepaspēs iesūkties virsmā.
0
Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5 C un gaisa
mitrums pārsniegt 80%.
!Pievērsiet uzmanību, krāsa kļūs tumšāka, ja tiks uzklāti vairāki slāņi.

Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr
220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-isotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana

Iekšdarbos/Ārdabos

Patēriņš

5-8 m2/l zāģēts koks, 7-12 m2/l ēvelēts koks

Saistviela

Alkīds/akrils

Viskozitāte

200 cP

Spīdums

25-35%, pusmatēta

Uzklāšanas metone

Ota

Blīvums

1kg/l

Sausais atlikums

21% no tilpuma

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens

Bāzes krāsa

Bezkrāsaina, tonējama

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
6-12h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

0,9L, 2,7L, 9L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas
brīža (sk. partijas Nr.)

Importētājs: SIA “Krāsu serviss” | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Ražotājs: “Hagmans Nordic” AB | Industrigatan 7, S-53473 | Stora Levene | Zviedrija | (+46) 512 180 000 | www.colorex.se

