
Vivacolor LJ
Īpaši piemērota šuvju aizpildīšanai
Laba aizpildīšanas spēja
Viegli slīpējama

Vieglā šuvju špakteļtepe

TEHNISKIE DATI

Pielietojums Sienas un griesti sausās iekštelpās. 
Piemērota šuvju un plaisu aizpildīšanai, betona un ģipškartona plātņu izlīdzināšanai, kā
arī iedobumu aizpildīšanai.

Saistviela Akrila kopolimērs.

Maksimālais slāņa
biezums

3 mm

Toņi Pelēkbalts.

Patēriņš (vienai kārtai) 1mm bieza kārta: ~ 1 l/m2;
Savienojumu un skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,3 l/m2.

Uzklāšanas metode Uzklāšana ar špakteļlāpstiņu vai špakteļu uzklāšanas iekārtu.

Žūšanas laiks 
(+23 °С, relatīvais gaisa
mitrums 50%)

1 mm 3-4 stundas. Žūšanas laiks ir atkarīgs no gaisa temperatūras un relatīvā gaisa
mitruma.

Darbarīku mazgāšana No darbarīkiem notīrīt špakteļtepi un izmazgāt tos ar ūdeni.

Uzglabāšana Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā oriģinālajā ražotāja tarā – 1 gads no ražošanas datuma (skatīt uz
iepakojuma).

Sausais atlikums Apm. 61 % no masas.

Blīvums Apm. 1,1 kg/l (ISO 2811).

Iepakojumi 3 l, 10 l

Adhēzija 1,0 N/mm2.
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas: 
A rīt virsmu no putekļiem un ne rumiem. Taukainas virsmas nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean,
noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntējuma krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas: 
A rīt virsmas no vecās krāsas kārtas, putekļiem un ne rumiem. Taukainas un iepriekš krāsotas virsmas
nomazgāt ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas virsmas noslīpēt
matētas un notīrīt slīpēšanas putekļus. Irdenas un putekļainas virsmas nogruntējiet ar alkīda gruntējuma krāsu.

UZKLĀŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt rai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5 °С, un gaisa rela vajam mitrumam zem 80%.
Krāsošanas laikā ir jāizvairās no caurvēja un augstas temperatūras.

UZKLĀŠANA
Špakteļtepi uzklāt ar špakteļlāps ņu vai špakteļu uzklāšanas iekārtu. Savienojumu vietās un plaisās pirms
špaktelēšanas iestrādāt papīra vai s klašķiedras len . Špaktelēto virsmu pēc nožūšanas noslīpēt un no rīt
putekļus. Slīpēšanas laikā ieteicams izmantot acu aizsargu un pretputekļu masku. Nepieciešamības gadījumā
uzklāt otru špakteļtepes kārtu.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Contains: 5-hlor-2-me l-4-izo azolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-me l-4-izo azolīn-3-ona [EK Nr 220-239-6]
(3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 
Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdens lpnēs un
augsnē.

TRANSPORTĒŠANA
Sargāt no sala

PAPILDINFORMĀCIJA PAR PRODUKTU
www.vivacolor.lv

KRĀSU LĪNIJA
82888
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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. Izplatītājs: SIA TIKKURILA, Krūzes iela 23 k-3, Rīga LV-1046, Latvija, tālr. +371
67611135, e-pasts: info.lv@tikkurila.com

http://www.vivacolor.lv

