EPOLAN
Grīdas krāsa
-- Ātri žūstoša grīdas krāsa uz ūdens bāzes
-- Krāsa ir piemērota vidēji intensīvi ekspluatējamas grīdas apdarei
-- Tonējama plašā krāsu gammā

Produkta īpašības

 z ūdens bāzes veidota grīdas krāsa, ko viegli uzklāt uz virsmas un kam piemīt
U
laba segtspēja. Veido elastīgu un pret vidēju mehānisku slodzi izturīgu krāsas
pārklājumu. Produkts ātri žūst, parastos apstākļos nākamo kārtu var klāt uz vir
smas jau divas stundas pēc iepriekšējās krāsošanas. Produkts ir tonējams plašā
krāsu gammā, gan gaišos, gan tumšos toņos.

Pielietojums

 rodukts ir paredzēts tādas koka un betona grīdas krāsošanai, kam ir zema un
P
vidēja ekspluatācijas slodze, veicot iekšdarbus un ārdarbus. Labās mitrumizturī
bas dēļ krāsa ir piemērota izmantošanai arī mitrās telpās.
Produkts nav piemērots grīdas krāsošanai garāžās, laukumiem, kuriem ir nepie
ciešama augsta nodilumizturība, vai virsmām, kas atrodas pastāvīgā saskarē ar
ūdeni.

Pamatvirsma

 rodukts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu koka un betona virsmu, kā arī
P
asfalta krāsošanai.

Virsmas sagatavošana

Iepriekš nekrāsota virsma. Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem,
putekļiem un taukiem. Virsmas mazgāšanai lietojams silts ūdens, ļoti netīras vir
smas attīrīšanai izmantojams līdzeklis “Cleaner”. Jāpārliecinās, ka svaigs betons
ir galīgi sacietējis. Uz betona virsmas esošā cementa līmes kārta jānoņem mehā
niski, vāji saistītas kārtas no virsmas jānoņem līdz stingrai pamatnei. Virsmā eso
šās spraugas un plaisas jāpiepilda ar piemērotu piepildīšanas maisījumu. Koka
virsmai jābūt sausai, mitrumsaturam –mazākam par 18%. Iepriekš neapstrādāta
koka virsma ārējās vides apstākļos jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu bezkrāsainā kok
snes gruntēšanas aizsarglīdzekļa “Pinotex Base” vai “Pinotex Wood Primer”.

PUSSPĪDĪGA

2h

6-8
m²/l

Iepriekš krāsota virsma. Virsma jānomazgā ar līdzekli “Cleaner”, pēc tam rūpīgi
jānoskalo ar tīru ūdeni. Uz virsmas esošā vecā krāsas kārta jānoslīpē ar smilšpa
pīru, lai panāktu labāku adhēziju. Atdalījusies vai ar pamatvirsmu vāji saistīta vecā
krāsa jānoņem mehāniski.
Gruntēšana

Iepriekš nekrāsota virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu krāsas “Epolan”, kurai
ir pievienoti 20% tīra ūdens. Iekšdarbiem koka virsmas gruntēšanai ir piemērota
arī uz šķīdinātāja bāzes veidota gruntskrāsa “Master Base”.

Beigu apdare

 eigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas neatšķaidītas krāsas “Epolan”. Pro
B
dukts ir gatavs lietošanai, pirms izmantošanas krāsas rūpīgi jāsamaisa.

10-25°C

Grīdas krāsas

Tehniskie dati
Pielietojums

iekšdarbi un ārdarbi

Saistviela

akrila kopolimēra latekss

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)

pusspīdīga (50)

Patēriņš

6-8 m²/l, atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65 %)

putekļneuzņēmīga pēc 1-2 stundām, var krāsot pēc 2 stundām

Atšķaidītājs

ūdens

Tonēšana

tonēšanas sistēm “Acomix”, bāzes toņi: BW un BC

Darbarīki

ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana

uzreiz pēc lietošanas jāattīra ar ūdeni

Glabāšana

glabāt slēgtā ražotāja tarā sausā un vēsā vietā
(temperatūrai jābūt augstākai par +5 ºC)

Iepakojums

1L/5L

Virsmas tīrīšana

 rāsotas virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli vai
K
viegli sārmaini (pH<7-8) tīrīšanas līdzekļi. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpī
gi jānoskalo ar tīru ūdeni. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Izvairīties no
stipri sārmainu tīrīšanas līdzekļu, kā arī cietsaru suku lietošanas.

Krāsošanas ieteikumi

 rāsošanas laikā nepieciešamā gaisa un virsmas temperatūra ir +10...25 °C (ietei
K
cams +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums 40…80% (ieteicams 65%). Jāizvairās strā
dāt tiešos saules staros, kā arī krāsot saulē stipri sakarsušas virsmas. Pārsniegtas
pieļaujamās virsmas temperatūras, kā arī caurvēja dēļ var veidoties nekvalitatīva krā
sas plēve. Mitrs gaiss kopā ar zemu gaisa temperatūru krietni pagarina krāsas žūša
nas laiku. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar norādīta
jām prasībām. Uz dēļu grīdas krāsa jāklāj koksnes šķiedru virzienā. Smagākus
priekšmetus un paklājus ieteicams likt uz grīdas tikai 4-6 dienas pēc krāsošanas.

Darba drošība

 argāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā infor
S
mācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz
drēbēm. Sazinieties ar Saindēšanās Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta
pašsajūta.

Vides aizsardzība un
atkritumu apsaimniekošana

 ēc darba cieši aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu.
P
Aizliegts novadīt kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīs
tamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu apsaimnieko
šanas uzņēmumam.

Ražotājs

«Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis

 IA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija,
S
tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē
miena, laika apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes.
Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot pro
duktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus
sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Grīdas krāsas

www.sadolin.lv

