Тehniskā informācija

Eurolatex 5
Balta, matēta, mitrumizturīga
iekšdarbu krāsa.

Pamatinformācija
Pielietošana un īpašības

Organiskos šķīdinātājus nesaturoša iekšdarbu krāsa ar ļoti
ekonomisku patēriņu un labu virsmas segtspēju. Krāsa paredzēta
augstvērtīgu sienu un griestu krāsojumu iegūšanai uz apmetuma,
betona, ģipša un ģipškartona, struktūrtapetēm un putupolistirola
plāksnēm u.c. piemērotām virsmām iekšdarbos. Veido sevišķi gludu
krāsojumu, faktiski neveidojot struktūru.
Pieļaujama virsmas mitrā tīrīšana (3. klase pēc EN 13 300).

Krāsa

Balta

Spīduma pakāpe

Matēta (5)

Blīvums

Apm. 1,49 g/cm³

Saistviela

Stirolakrilāta dispersija

Iepakojumi

1L, 2.5L, 5L, 10 L

Uzklāšana
Pamatnes

Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas
notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes
gruntēt ar piemērotu dziļumgrunti (düfa Premium Tiefgrund LF, GL,
düfa Premium Tiefgrund-Konzentrat, düfa Acryl grund).

Uzklāšana

Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt
gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens.
Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.

Uzklāšanas temperatūra

Min. virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas
laikā. Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt.

Tonēšana

Krāsa var tikt izmantota kā bāzes krāsa krāsu tonējamās mašīnās, kā
arī tonēta ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem düfa Volltonund Abtönfarbe.

Patēriņš

apm. 9 m2/l jeb 110 ml/m2 uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu
nosaka ar paraugkrāsojumu.

Instrumentu tīrīšana

pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.
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Žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir +20°С un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir
nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4-6 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3
dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski
ietekmēt žūšanas laiku.

Uzglabāšana

labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais
uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.

GOS robežvērtības

ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30g/l (2010). Produkts
satur: < 30g/l GOS.

Utilizācija

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu
daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu
atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par
zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības
sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī
tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, Trakiškiu km.
Marijampolės sav., LT 68115
Tel. +370 34327355
Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt
www.dufa.lv
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