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Special Structure
Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai
 Smalka un vidēja izmēra daļiņas
 Struktūrveida virsma

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Pielietojums

Lietojama atbilstoši krāsas lietošanas pamācībai gan iekšdarbos,
gan ārdarbos. Piemērota jaunām vai iepriekš krāsotām ģipškartona
plātņu, apmestām, betona un ķieģeļu virsmām.

Piemērotas krāsas

Piemērota sekojošām iekšdarbu un ārdarbu krāsām: Interior White,
Interior Soft, Interior Satin, Interior Kitchen, Interior Bath, Vivacolor
3, Vivacolor 7, Vivacolor 12, Vivacolor 20, Hansa Sokkel, Hansa
Façade, Hansa Silicate.

Daļiņu izmērs

Fine (smalkas) – līdz 0,6 mm;
Medium (vidējas) – līdz 1,0 mm.

Patēriņš
(vienai kārtai)
Tonēšana

Uzklāšanas metodes

3-4 m2/l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš krāsotām
gludām virsmām.
Dekoratīvo struktūrpiedevu Special Structure var pievienot baltai
vai tonētai krāsai. Krāsa ir jānotonē pirms sajaukšanas ar
struktūrpiedevu.
Ievērot izmantotās krāsas lietošanas pamācību.
Uzklāšana ar otu vai rulli.

Darbarīku mazgāšana,
atšķaidītājs

(+23 °С, relatīvais gaisa mitrums 50%)
Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam.
No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu un izmazgāt ar izmantotajai
krāsai ieteicamo šķīdinātāju.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā.

Uzglabāšanas laiks

Uzglabāšanas laiks nav ierobežots.

Ķīmiskā izturība

Atbilstoša izmantojamai krāsai.

Iepakojumi

4,0L ( iepakots 14,0L konteinerā); 1,0L

Žūšanas laiks
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA
Virsmu sagatavojiet atbilstoši izmantotās krāsas lietošanas pamācībai.
KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °С, gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.
Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja.
KRĀSOŠANA
Pirmo kārtu nokrāsojiet ar krāsu bez Special Structure. Sagatavojiet Special Structure un krāsas maisījumu
attiecībā 1:2-2,5 (pēc tilpuma). Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Otrajai kārtai
izmantojiet krāsu ar struktūrpiedevu. Lai iegūtu stingrāku un izturīgāku virsmu, var uzklāt trešo krāsas
kārtu bez struktūrpiedevas.
Krāsošana ar silikāta krāsu:
Sagatavojiet maisījumu, kas sastāv no 6L Hansa Silicate + 2L Hansa Silicate Primer + 4L Special Structure.
Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Uzklājiet pirmo struktūrkrāsas kārtu. Otrajai
kārtai izmantojiet silikāta krāsu Hansa Silicate bez Special Structure.
UZMANĪBU!
Lai iegūtu vienmērīgu virsmas toni, pirms krāsošanas nepieciešamo tonētas krāsas daudzumu no dažādiem
iepakojumiem sajauciet vienā traukā. Uzklājiet ar rulli vai otu. Gatavās virsmas struktūra var atšķirties
atkarībā no izmantotā krāsošanas darbarīka. Krāsas maisījums krāsošanas laikā ir regulāri jāsamaisa.
Ievērojiet izmantotās krāsas lietošanas pamācību.
DARBARĪKU MAZGĀŠANA
No darbarīkiem notīriet krāsas atlikumus, izmazgājiet ar izmantotajai krāsai ieteicamo šķīdinātāju.
VIRSMAS KOPŠANA
Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai
neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļoti netīru virsmu tīrīšanai
izmantot vāji sārmainā (pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas
virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus.
Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodilumizturību krāsotā virsma
sasniedz apmēram 1 mēneša laikā. Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī
samitrinātu sūkli vai lupatu.
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Neizliet produktu kanalizācijas sistēmā, ūdenstilpnēs vai augsnē. Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā
ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
TRANSPORTĒŠANA
Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
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 3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135,
e-pasts: info.lv@tikkurila.com

