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Floor
Krāsa grīdām
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ļoti laba segtspēja
Izcila nodilumizturība
Ātri žūstoša
Viegli uzklājama
Labas izlīdzināšanās un aizpildīšanas īpašības
Nedzeltējoša

Piešķirts Ziemeļvalstu
ekomarķējums

Iesaka
Latvijas Astmas un alerģijas biedrība

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA
Informācija par produktu
Pielietojums
Spīdums
Patēriņš (vienai kārtai)
Tonēšana

Uzklāšanas metodes
Žūšanas laiks (+23 °С,
relatīvais gaisa mitrums
50%)
Atšķaidītājs
Darbarīku mazgāšana
Uzglabāšana
Uzglabāšanas laiks
Sausais atlikums
Blīvums
Noturība pret ūdeni
ISO2812-3
Izturība pret ķimikālijām
Iepakojumi

Pusmatēta ūdens bāzes akrilāta krāsa, kas ir īpaši izstrādāta koka grīdām iekšdarbos.
Krāsa lieliski sedz un izlīdzinās, veidojot nodilumizturīgu virsmu.
Koka grīdas, kāpnes, margas. Lieliski piemērota arī iepriekš ar ūdens bāzes, alkīda vai
epoksīda krāsām vai ar lakām apstrādātu grīdu pārkrāsošanai.
Pusmatēta
6-9 m2/l.
Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos
atbilstoši Tikkurila grīdu toņu kartei. Tonētu produktu nemaina un atpakaļ
nepieņem.
Uzklājama ar otu vai rulli ar īsu plūksnu (gludām virsmām).
Putekļi nelīp pēc 15 min., var pārkrāsot pēc 2 stundām. Virsmas var lietot nākamajā
dienā. Pilnīgu cietību un abrazīvās īpašības virsma sasniedz pēc apm. 2 nedēļām.
Ūdens.
No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu, izmazgāt ar ūdeni un ziepēm.
Sargāt no sala!
Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi
norādīti uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
A bāze 37% no tilpuma, C bāze 32% no tilpuma.
1,1 -1,2 kg/l, atkarībā no toņa.
24h laikā nenotiek toņa vai spīduma izmaiņas.
Iztur īslaicīgu parasto mazgāšanas līdzekļu un vāju šķīdinātāju (lakbenzīna)
iedarbību. Neiztur stiprus šķīdinātājus (nitro šķīdinātāju).
0,9 L; 2,7 L; 7,2 L.
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATVAOŠANA
Nekrāsotas virsmas:
Attīriet virsmu no putekļiem un netīrumiem. Attīrītu koka virsmu nogruntēt ar izolācijas gruntskrāsu Tikkurila
Multistop 1-2 kārtās (atkarībā no koksnes stāvokļa). Tikkurila Multistop izmantošana palīdz novērst toņa izmaiņas
un citu dzeltēšanu veicinošu vielu, piemēram, darvas iesūkšanos krāsā. Izmantojot gruntskrāsu, vadīties pēc
ražotāja norādījumiem par produkta izmantošanu.
Iepriekš krāsotas vai lakotas virsmas:
Attīrīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas vai lakas, netīrumiem un putekļiem. Taukainas un netīras virsmas
nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, ļaut nožūt. Spīdīgas, vecas krāsotas vai lakotas virsmas noslīpēt
matētas, notīrīt putekļus. Plaisas un nelīdzenas virsmas apstrādāt ar Vivacolor Snickeri špakteļtepi. Virsmu
noslīpēt un notīrīt slīpēšanas putekļus.
KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt tīrai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C, relatīvajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas
laikā izvairīties no caurvēja.
KRĀSOŠANA
Pirms krāsošanas krāsu Floor rūpīgi samaisīt. Lai iegūtu vienmērīgu pārklājumu un izvairītos no toņu atšķirībām,
nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā. Uzklāt 1-2 kārtas ar otu vai rullīti ar īsu plūksnu.
UZMANĪBU! Krāsa žūst ātri, tādēļ jau iepriekš saplānot krāsošanas darbus, lai izvairītos no krāsas pārklāšanās.
Uzklāt krāsu dēļu garenvirzienā, vienlaikus apstrādājot vairākus dēļus. Veikt remontkrāsošanu, kad krāsa ir
nožuvusi.
VIRSMAS KOPŠANA
Virsma ir pilnībā nožuvusi un sasniedz galīgo izturību un noturību pret ķimikālijām pēc apm. 2 nedēļām. Izvairīties
no virsmas tīrīšanas šajā laika periodā. Pirmās nedēļas laikā nenovietot uz virsmas smagus priekšmetus,
piemēram, paklājus, kas var palēnināt virsmas žūšanu. Virsmas var tīrīt 2 nedēļas pēc krāsošanas. Virsmas
tīrīšanai izmantot neitrālā (pH 6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu.
VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU IZVEŠANA
Neizliet kanalizācijā, ūdenstilpnēs, augsnē. Sausa un tukša tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaņā ar vietējo
normatīvo aktu prasībām. Produkta atlikumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (BIT). Var izraisīt alerģisku reakciju. Izmantot aizsargcimdus.
ES GOS robežvērtība (apakšgrupa A/i) 140 g/l. Lietošanai gatava produkta maksimālais GOS saturs ir 140 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 izplatītājs neuzņemas
atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371 67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

