Betopaint
Fasādes krāsa minerālām virsmām
Betopaint ir fasādes krāsa minerālām virsmām. Tai ir matēts klājums, tā ir elpojoša uz ūdens bāzes, kas paredzēta minerālām
virsmām ārdarbos. Piemērots apmetuma, betona, cementa plākšņu, ķieģeļa fasāžu, kā arī dažādu citu minerālu virsmu
krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos.
•
•
•
•

Krāsai ir ļoti laba virsmas segtspēja, kas ļauj to uzklāt plānā kārtā, nodrošinot virsmai labu ūdens tvaika caurlaidību
Betopaint krāsa ļauj minerālā virsmā esošajiem sāļiem izkļūt no virsmas caur krāsas plēvi.
Krāsa satur biocīdu, kas aiztur aļģu un sūnu veidošanos uz virsmas.
Tāpēc tā lietojama arī dažādu problemātisku virsmu gadījumā, piemēram, vecu māju pagrabstāvu iekšsienām,
veciem, bieziem mūriem, eku pamatiem un citur.

Virsmas sagatavošana
•
Agrāk krāsotas virmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.
•
Ja virsma krāsota ar blīvu alkīda vai lateksa krāsu, veco krāsu noņemt pilnībā. Blīvas alkīda vai lateksa krāsas
neļauj ūdens tvaikiem izgarot no virsmas un var izraisīt virsmas un konstrukcijas bojāšanos.
•
Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un sausai. Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma virs 80%.
Pirms BETOPAINT uzklāšanas, virsmu vienmēr gruntēt ar BETOPRIME.
Uzklāšana
•
Betopaint krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru divas reizes. Censties krāsu neuzklāt pārāk biezā kārtā, pārāk bieza
krāsas kārta samazina virsmas “elpošanu”.
Veselības un vides aizsardzība. Betopaint nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur šķīdinātājus un
viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EK Nr
220-239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-isotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana

Iekšdarbos/ārdarbos

Patēriņš

4-6 m2/l atkarībā no virsmas

Saistviela

Stirolakrils

Viskozitāte

150 cP, viegli želejveida

Spīdums

3% pilnīgi matēta

Uzklāšanas metode

Ota, rullis vai pulverizetors

Blīvums

1,4kg/l

Sausais atlikums

40% no tilpuma

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens

Bāzes krāsa

A/C bāze

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
2-4h 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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