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Hansa Facade
Krāsa mūra un apmestām fasādēm
•
•
•
•

Uzlabota izturība pret atmosfēras iedarbību
Satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni
Var izmantot bez gruntskrāsas
Ļoti laba segtspēja

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pielietojums

Dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu ēku fasādes.
Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu minerālšķiedras plātņu,
betona un apmestu virsmu krāsošanai.
Nav piemērota virsmām, kas krāsotas ar kaļķa krāsām.

Spīdums

Pilnīgi matēta.

Patēriņš
(vienai kārtai)
Tonēšana

4- 6m²/l – vienā kārtā uz betona, apmestām un ķieģeļu virsmām.
Krāsas patēriņš ir atkarīgs no virsmas raupjuma un uzklāšanas
metodes.
Krāsu var izmantot baltu (LA bāze) vai tonēt pēc Tikkurila toņu
kartēm (LА un LC bāze). Tonētu produktu nemaina un nepieņem
atpakaļ.

Bāzes krāsas

LA un LC bāze.

Uzklāšanas metodes

Uzklāšana ar otu, rulli vai augstspiediena izsmidzinātāju.
Augstspiediena izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0,018” - 0,023” vai
0,460 - 0,580 mm.

Žūšanas laiks

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)
12 stundas – var pārkrāsot.

Darbarīku mazgāšana,
atšķaidītājs

Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 10% apmērā no tilpuma.

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā – 2 gadi no ražošanas
datuma (ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz
iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 40% no tilpuma.

Blīvums

1,5 kg/l.

Ūdens tvaiku difūzija
Ūdens absorbcija
Iepakojumi

Sd, H2O≤0,14м, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (ISO
7783-2).
W≤0,1кg/m2 *h0,5, lietojot saskaņā ar ražotāja norādījumiem (EN
1062-3).
LA: 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L, 18L
LC: 0,9 L; 2,7L; 9,0 L.
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA
Nekrāsotas virsmas:
Attīriet virsmu no putekļiem, netīrumiem, sāļiem un citām vāji saistītām daļiņām. Jaunas betona
virsmas var krāsot tikai pēc pirmās apkures sezonas, t.i., pēc tam, kad ir iztvaikojis liekais mitrums un
betons ir kļuvis siltumcaurlaidīgs. Lai uzlabotu adhēziju un likvidētu cementa līmi, betona virsmas, kas
pēc veidņu noņemšanas ir kļuvušas spīdīgas, pirms gruntēšanas apstrādājiet ar smilšu strūklu vai
tērauda suku. Ārējās minerālšķiedras plātņu virsmas var krāsot ½ gadu pēc to uzstādīšanas uz ārsienām.
Jaunas apmestas virsmas var krāsot 1-2 mēnešus pēc virsmas sacietēšanas.
Iepriekš krāsotas virsmas:
Ar smilšu strūklu vai tērauda suku no virsmas notīriet vāji saistītās daļiņas un atlupušo krāsu. Atveriet
betona plaisas, no tērauda armatūras notīriet rūsu un apstrādājiet ar pretkorozijas krāsu. Visi virsmas
defekti ir jānovērš atbilstoši būvmateriālu specifikācijai. Lai izlīdzinātu nelīdzenu virsmu, izmantojiet pēc
sastāva piemērotu cementa javu. Apmestu virsmu izlīdzināšanai izmantojiet kaļķu-cementa javu. Virsmu
nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet ūdens un
Tikkurila Homeenpoisto šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.
KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °С, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras un tiešiem saules stariem.
KRĀSOŠANA
Pirms krāsošanas krāsu Hansa Facade rūpīgi samaisiet, pirmajai kārtai krāsu atšķaidiet ar ūdeni līdz 10 %
apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas vienā traukā jāsajauc
nepieciešamais tonētas krāsas daudzums. Krāsot 1 vai 2 kārtās ar rulli, otu vai izsmidzinātāju.
UZMANĪBU! Augi un virsmas, kuras nav paredzēts krāsot (logi, metāla virsmas u.c.), pirms krāsošanas ir
jāpārklāj.
DARBARĪKU MAZGĀŠANA
No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet tos ar ūdeni.
VIRSMAS KOPŠANA
Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar
ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir
jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlupušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai
izmantojiet Tikkurila Homeenpoisto un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr
pārkrāsojiet.
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr.247-500-7] un, 2metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku
reakciju. Izmantot aizsargcimdus. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu
uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/c) 40 g/l. Lietošanai
gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 40 g/l.
TRANSPORTĒŠANA
Sargāt no sala!
PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
www.vivacolor.lv

Augstākminētie dati ir pārbaudīti un pareizi, tie ir balstīti uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi.
Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001.
Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta
lietošanas instrukciju. Importētājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,
e-pasts: info.lv@tikkurila.com

