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Villa Lin
Lineļļu saturoša krāsa koka fasādēm
•
•
•
•
•

Dziļi iesūcas koka virsmā
Žūst ātrāk nekā tradicionālās lineļļas krāsas
Piemērota vēsturiskas nozīmes koka ēkām
Ļoti viegli uzklājama
Plašs toņu klāsts (salīdzinot ar tradicionālajām
lineļļas krāsām)

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pielietojums

Zāģēta un ēvelēta koka virsmām ārdarbos (spundētie ārējā
apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi u.c.). Piemērota arī
termokoksnei.

Spīdums

Pusspīdīga.

Patēriņš
(vienai kārtai)

4-8m²/l - zāģēta koka virsmas,
9-12m²/l - ēvelēta koka virsmas.

Bāzes krāsas

Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila koka
fasāžu toņu kartei (A un C bāze). Tonētu produktu nemaina un
atpakaļ nepieņem.
A un C bāze.

Uzklāšanas metode

Uzklājama ar otu.

Tonēšana

Žūšanas laiks

Darbarīku mazgāšana,
atšķaidītājs

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)
4 stundas – var pieskarties,
24 stundas – var krāsot nākamo kārtu.
Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.
Special Solvent. Pēc darba pabeigšanas nekavējoties no
darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi, pēc tam jāizmazgā ar Special
Solvent.

Uzglabāšana

Produktu nevar ilgstoši uzglabāt nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā.

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā tarā var uzglabāt līdz datumam, kas
norādīts uz iepakojuma.

Sausais atlikums

Apm. 62% no tilpuma.

Blīvums

1,3 kg/l.

Izturība pret
atmosfēras iedarbību

Laba, arī rūpnieciskajā un piejūras vidē.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA
Nekrāsotas virsmas:
Attīriet virsmu no putekļiem, rūsas un netīrumiem. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar Tikkurila
Homeenpoisto. Jaunas koka virsmas pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā nogruntējiet ar Kolorex Protekt.
No zaru vietām notīriet sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu
Universal Korrostop vai Universal Korrostop+.
Iepriekš krāsotas virsmas:
No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemiet atlupušo krāsu. Pelējušas un netīras virsmas nomazgājiet ar
Tikkurila Homeenpoisto. Tīras koka virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt. No zaru vietām notīriet sveķus.
Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai
Universal Korrostop+.
KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai (koksnes relatīvais mitrums zem 20%), gaisa temperatūrai virs +5 °С un gaisa
relatīvajam mitrumam zem 80%. Krāsošanas laikā ir jāizvairās no augstas temperatūras.
KRĀSOŠANA
Pirms krāsošanas krāsu Villa Lin rūpīgi samaisiet. Krāsojot pirmo kārtu, nepieciešamības gadījumā, krāsu var
atšķaidīt ar Special Solvent līdz 5% apmērā. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas
nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu sajauciet vienā traukā. Ar otu uzklājiet 1 vai 2 kārtas uz jaunām koka
virsmām un 1 kārtu uz iepriekš krāsotām virsmām. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus.
DARBARĪKU MAZGĀŠANA
No darbarīkiem uzreiz pēc darba pabeigšanas notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet ar Special Solvent vai
Tikkurila Pensselipesu.
VIRSMAS KOPŠANA
Virsmas var tīrīt 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. Pelējumu vai aļģes nomazgājiet ar Tikkurila
Homeenpoisto un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrāsojiet. Virsmas, kuras
apstrādātas ar lineļļu saturošu krāsu, pēc nožūšanas, uzglabājot tumsā, var sākt dzeltēt. Novietojot
sadzeltējušo virsmu gaismā, tā atgūst sākotnējo toni.
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Uzmanību
UN 1263
Satur: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom. 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons, 2oktil-2H-izotiazolons-3-ons kobalta bis(2-etilheksanoāts). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt
alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska
padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izvairīties
ieelpot tvaikus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Nelietot vietās, kur ir
sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Neizliet
produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo
likumdošanu.
ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d) - 300 g/l. Produkta maksimālais GOS saturs ir 300 g/l.
Uzmanību! Tekstila materiāli un slīpēšanas putekļi, kas ir piesūkušies ar krāsu, var pašaizdegties. Šādi
materiāli pirms iznīcināšanas ir jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai uzreiz jāsadedzina.
TRANSPORTĒŠANA
Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
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
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