Klenod
Augstas kvalitātes lakkrāsa / emalja
Colorex Klenod ir izteikti eleganta poliuretāna un akrila bāzes krāsa iekštelpām.
Klenod ir pieejama 3 dažādās spīduma pakāpēs: 15 pusmatēta / 40 pusspīdīga / 70 spīdīga - visi ir vienādas kvalitātes.
Klenod veido elegantu un izturīgu virsmu, ideāli piemērota durvju, logu rāmju, mēbeļu, koka detaļu un paneļu krāsošanai.
Ir ļoti labas uzklāšanas īpašības, sniedz gludu virsmu, kas ir izturīga pret mazgāšanu un nodilumu, ilgstoši saglabā skaistu
apdares pārklājumu.
Klenod tiek ražota Zviedrijā un tonējama Colorex Mix tonēšanas sistēmā.

Krāsošanas:
• Vienmēr izlasiet instrukciju, kas norādīta uz produkta etiķetes. Ir svarīgi izvēlēties piemērotus darba instrumentus un

rūpīgi veikt virsmas sagatvošu pirms krāsošanas darbiem.
• Virsmai ir jābūt tīrai, lai veidotos laba saķere. Tai pirms krāsošanas ir jābūt sausai un bez putekļiem. Nomazgājiet,
noskalojiet un ļaujiet tai nožūt.
• Krāsu pirms krāsošanas kārtīgi samaisīt.
• Ievērojiet piemērotu darba temperatūru. Gaisa un virsmas temp. nevar būt zemāka par + 5°C.
• Pirms krāsošanas uzsākšanas, pareizi aizsargājiet grīdu un mēbeles.
• Uzklāj ar otu vai piemērotu krāsas rullīti. Nedaudz atšķaidot ar ūdeni, to var arī uzklāt, izsmidzinot.

Pēc krāsošanas:
• Pirms tīrīšanas noskalojiet darbarīkus ar ūdeni un ar maigu tīrīšanas šķidrumu rūpīgi noslaukiet darba instrumentus.
• Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet krāsas iepakojumu un noturiet to bērniem nepieejamā vietā.
• Šķidrās atliekas nedrīkst izliet kanalizācijā, bet tās jāutilizē speciāli tam paredzētatās vietās.

Tīrīšana:
• Lai notīrītu virsmu, izmantojiet mitru lupatu un, iespējams, nedaudz tīrīšanas šķidrumu. Nelietojiet spirta bāzes
škidrumus uz krāsotas vai lakotas virsmas.
Tehniskā informācija
Pielietošana
Saistviela
Spīdums
VOC-Category
Darbarīku tīrīšana

Iekšdarbiem
Akrils
15 / 40 / 70
(Cat A/e): 130 g/l (2010)
Ūdens

Mazgāšanas izturība
Ugunsdrošība
Uzglabāšanas laiks
Min. darba temp.
Patēriņš

> 10 000 cikli
Uguns drošs
2 gadi, neatvērtā tarā, sargāt no sala
Min. +5°C
6-10 m2/L.

Atšķaidīšana
Žūšanas laiks

Ūdens
Pēc 2h var pieskarties,
12h var pārkrāsot,
72-96h pilnībā nožuvis

Uzklāšana
Iepakojums

Ota, rullītis un (atšķaidot) izsmidzināšana
0,9L, 2,7L

Izplatītājs: SIA “Krāsu serviss” | Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058 | +371 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv | www.krasuserviss.lv
Ražotājs: Hagmans Kemi AB, 511 10 FRITSLA, Sweden, tel: +46 320 189 10, fax +46 320 723 94 E-mail: infobygg@hagmans.se www.hagmans.com

