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Villa Ultima
Pusmatēta aizsargkrāsa kokam
•
•
•
•
•

Veido elastīgu aizsargplēvi
Iztur atmosfēras iedarbību 10 gadus
Nodrošina izcilu toņa un spīduma noturību
Īpaši piemērota guļbaļķu virsmām un ēvelētam koka apšuvumam
Pārklāj, bet atstāj viegli redzamu koka faktūru

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pielietojums

Jaunas un iepriekš krāsotas zāģēta un ēvelēta koka virsmas
ārdarbos (koka fasādes, žogi, dekori u.c.). Piemērota arī
termokoksnes un guļbaļķu virsmām.

Spīdums

Pusmatēta.

Patēriņš
(vienai kārtai)

4-8m2/l – zāģēta koka un guļbaļķu virsmas,
8-10 m2/l – ēvelēta vai iepriekš krāsota koka virsmas.
Krāsu var izmantot baltu (VVA bāze) vai tonēt atbilstoši Tikkurila
Koka fasādes, Izjūti krāsas vai Facade toņu kartēm (VVA un VC
bāze).
VVA un VC bāze.
Uzklājama ar otu vai izsmidzinātāju. Izsmidzinātāja sprausla 0,018”
- 0,023” vai 0,460 - 0,580 mm.

Tonēšana
Bāzes krāsas
Uzklāšanas metode
Žūšanas laiks
(+23 °С, relatīvais gaisa
mitrums 50%)

1 stunda – var pieskarties,
2 stundas – var krāsot nākamo kārtu.
Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa mitruma un temperatūras.

Darbarīku mazgāšana,
atšķaidītājs

No darbarīkiem jānotīra krāsas atlikumi un pēc tam jāizmazgā ar
ūdeni.

Uzglabāšana

Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks

Cieši noslēgtā oriģinālajā tarā var uzglabāt 2 gadus no ražošanas
datuma (ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti uz
iepakojuma).

Sausais atlikums

Apm. 34% no tilpuma.

Blīvums

1,1 -1,2 kg/l, atkarībā no krāsas toņa (ISO 2811).

Izturība pret
atmosfēras iedarbību

Laba, arī rūpnieciskajā vidē.

Iepakojumi

0,9 L; 2,7 L; 9,0 L, 18 L (VVA bāze); 0,9 L; 2,7 L; 9,0 L (VC bāze)
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA
Nekrāsotas virsmas:
Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto,
noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Jaunas koka virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt. Īpaši rūpīgi apstrādājiet
koka izstrādājuma malas un galus. No zaru vietām notīriet sveķus. Metāla virsmas (piemēram, naglu galvas)
attīriet no rūsas, nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai Universal Korrostop+. Gludas,
ēvelētas virsmas nogruntēt ar alkīda eļļas gruntējuma krāsu Villa Primer.
Iepriekš krāsotas virsmas:
No virsmas ar skrāpi vai tērauda suku noņemiet atlupušo krāsu. Virsmu nomazgājiet ar mazgāšanas līdzekli
Special Clean, noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Pelējušas virsmas nomazgājiet ar Tikkurila Homeenpoisto,
noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet nožūt. Spīdīgas un vecas, krāsotas virsmas noslīpējiet matētas, notīriet putekļus.
No zaru vietām notīriet sveķus. Līdz tīram kokam attīrītas virsmas nogruntējiet ar Kolorex Protekt. Īpaši rūpīgi
apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus. Nogruntējiet ar alkīda eļļas gruntējuma krāsu Villa Primer. Metāla
virsmas (piemēram, naglu galvas) attīriet no rūsas un nogruntējiet ar metāla gruntskrāsu Universal Korrostop vai
Universal Korrostop+.
KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Koka virsmām ir jābūt tīrām un sausām (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 rūpīgi samaisiet. Krāsojot pirmo kārtu, nepieciešamības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar
ūdeni līdz 10% apmērā no tilpuma. Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas
krāsas daudzumu no dažādiem iepakojumiem, sajauciet vienā traukā. Ar otu vai izsmidzinātāju uzklājiet 2 vai 3
kārtas Villa Ultima. Īpaši rūpīgi apstrādājiet koka izstrādājuma malas un galus.
DARBARĪKU MAZGĀŠANA
No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus un izmazgājiet ar ūdeni.
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.
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA

Uzmanību
Satur: cinka oksīdu, 2-oktil-2H-izotiazolons-3, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona
un 2-metil-2H-izotiazolīn-3-ona (3:1) maisījumu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Kaitīgs ūdens organismiem,
var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības
gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot tikai ārā
vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un
ūdens daudzumu.
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar
vietējiem normatīvajiem aktiem. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem.
ES GOS robežvērtības (apakšgrupa A/d) 130g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 130g/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

