Stabil
Silikona alkīda krāsa āra koka paneļiem
Pašizlīdzinošs spīdīgs silikona alkīda bāzes segums kokmateriālu aizsardzībai āra apstākļos, galvenokārt koka fasādēm un
koka izstrādājumiem ārdarbos.
Speciālas īpašības
•
•
•
•

Stabil pamatā ir silikona alkīda saistviela, kuri piešķir krāsai noturību pret laika pstākļu nelabvēlīgas ietekmes, kas
iepriekš alkīda krāsām vēl nav bijis pieredzēts.
Krāsai piemīt ļoti augsta spīdīguma un toņa stabilitāte savienojumā ar alkīda augsto noturību pret ūdeni.
Stabil ir ļoti viegla un viegli uzklājama krāsa.
Ļoti augstais sausais atlikums kopā ar īpašo tauku alkīdu, kuri izmantoti produkta izgatavošanā, piešķir krāsai ļoti
labu segtspēju.

Virsmas sagatavošana
•
•
•
•

Vecas virsmas ir jānoberž ar metāla birstēm, lai noņemtu atlupušo krāsu.
Virsma ir jānomazgā ar piemērotu tīrīšanas līdzekli. Ja uz virsmas ir bijuši melni punkti, sēnītes vai aļģes, virsma ir
jāapstrādā ar dezinficējošu tīrīšanas līdzekli.
Atvērti savienojumi un kokmateriālu gali ir jāapstrādā ar Grund I Klassisk, lai izvairītos no iespējamas ūdens
iekļūšanas kokmateriālā nākotnē.
Stabil uzklāt normāli, neatšķaidītā veidā vai arī, ja koksne ir ļoti sveķaina vai cieta, atšķaidītu ar maksimums 1015 % vaitspirtu.

Uzklāšana
•
•
•
•
•
•

Uzklāt plānās kārtās izmantojot stingru otu un dziļi iestrādāt krāsu slānī, lai krāsa dziļi iesūktos koksnē.
Labāk ir uzklāt vairākas plānas kārtas, atļaujot tām izžūt ar vairākām dienām starpā, nekā dažas biezas kārtas.
Ievērojiet, ka kārta, padara krāsas toni piesātinātāku.
Krāsu nekādā gadījumā nedrīkst uzklāt uz siltas koksnes vai uz tādas, kura atrodas tiešos saules staros.Karstums
liek ļoti ātri iztvaikot šķīdinātājam, kas samazina krāsas iespēju dziļi iesūkties koksnē, riskējot radīt sliktu saķeri.
Uzklāt apstākļos, kuros gaisa, krāsas un virsmas temperatūra nav zemāk par +5°C. Pie zemām temperatūrām
žūšanas laiks būs ilgāks.
!Pievērsiet uzmanību, krāsa kļūs tumšāka, ja tiks uzklāti vairāki slāņi.

Tehniskā informācija
Lietošana

Ārdabos

Patēriņš

5-8 m2/l zāģēts koks, 10-15 m2/l ēvelēts koks

Saistviela

Alkīds/silicon alkīds

Viskozitāte

400 cP

Spīdums

5o%, pusspīdīga

Uzklāšanas metone

Ota

Blīvums

1,1kg/l

Sausais atlikums

50% no tilpuma

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Vaitspirts

Bāzes krāsa

Balta A/C bāze

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.)
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