Colorex Sköld V
AKRILA KRĀSA METĀLA VIRSMĀM ĀRDARBOS
Ūdens bāzes akrila krāsa paredzēta jaunām vai iepriekš apstrādātām metāla virsmām ārdarbos, īpaši piemērots jumtiem.
Krāsa ir piemērota arī gandrīz visu veidu minerālajām virsmām, ieskaitot šīfera jumtus.
Uzklāšana:
•
Sköld V tiek uzklāta ar otu vai bezgaisa smidzināšanu
•
Virsmas jāapstrādā ar 2 slāņiem. Uz neaizsargātas virsmas iesakam uzklāt 3 slāņus krāsas
•
Jumta krāsošanai nedrīkst izmantot krāsošanas rulli
Speciālās īpašības:
Sköld V ir sārmu izturīgs un ātri žūstošs metālu jumtu pārklājums ar piedevām rūsas novēršanai. Pateicoties tā pH līmenim
krāsa ir piemērota arī cinkotām metāla virsmām. Ļoti laba saķere ar lielāko daļu virsmām, ieskaitot plastikātu. Šim produktam
ir īss žūšanas laiks un labā adhēzija padara virsmu “lietus necaurlaidīgu” jau pēc 4 stundām.
VIRSMAS SAGATAVOŠANA
Jauns, cinkots metāls:
•
Uzmanīgi notīrīt un apstrādāt ar 1% fosforskābes šķīdumu vai 80-90°C karsta ūdens
Vecs vai iepriekš cinkots metāls:
•
Notīrīt ar piemērotu, efektīvu tīrīšanas līdzekli un taukus šķīdinošu līdzekli
•
Vecas vai iepriekš krāsotas virsmas noberzt un notīrīt ar metāla birstēm tā, lai uzmanīgi noņemtu veco krāsu
•
Nomazgāt kā minēts augstāk
Uzklāšana
Apstrādājamajām virsmām ir jābūt tīrām un sausām ar maksimālo mitruma saturu 18%. Neiestrādāt pie temperatūrām, kas
zemākas par +5°C vai pie mitruma augstākam par 80%. Uzklāt krāsu netšķaidītos, plānos slāņos ar cietu otu vai ar
smidzināšanu. Krāsu nekādā gadījumā nedrīkst uzklāt uz silta metāla vai uz tāda, kurš atrodas tiešos saules staros. Karstums
liek ļoti ātri iztvaikot šķīdinātājam, kas samazina krāsas iespēju radīt labu saķeri.
Uzklāšanas nosacījumi
Nekrāsot biezākā slānī nekā nepieciešams priekš labas segtspējas. Uzklāt kontrolētos apstākļos, kuros gaisa, krāsas un
virsmas temperatūra nekad nepazeminās zemāk par +5°C. Pie zemām temperatūrām un ļoti augsta mitruma žūšanas laiks
būs ilgāks. Esiet uzmanīgi, kad pārkrāsojat vecus alkīda vai lateksa slāņus. Pārliecinieties, ka ir pieejama pietiekami laba
saķere.
Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 2-octyl-2h-isothiazol-3-onu, 5-hlor-2-metil-2h-isothiazol-3-onu [ec no 247-500-7] un
2-metil-2h-isothiazol-3-onu [ek nr. 220-239-6] (3: 1). Var izraisīt alerģisku reakciju.Produkts nav klasificēts kā videi bīstams.
Nedrīkst pieļaut produkta nokļūšanu notekcaurulēs vai ūdenstecēs.
Tehniskā informācija
Ārdarbos

Patēriņš

4-8m2/ 1L

Saistviela

Stiroakrils/akrils

Viskozitāte

120 -149cP

Spīdums

25 pusmatēts

Uzklāšanas metode

Ar otu vai smidzināšanu

Blīvums

1,3kg/l

Iepakojums

9L

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens

Bāzes krāsa

Balta, A bāze

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
2-4h. Pilnīgi sauss pēc 24-48h.
Atkarībā no gaisa temperatūras
un mitruma

Uzglabāšanas laiks

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

Lietošana
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