
Special Structure
Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai

Struktūrveida virsma
Smalka un vidēja izmēra daļiņas

Dekoratīva piedeva reljefas virsmas iegūšanai

TEHNISKIE DATI

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

Patēriņš (vienai kārtai) 3-4 m2/l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš krāsotām gludām virsmām.

Uzklāšanas metode Uzklāšana ar otu vai rulli.

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

Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam.

Darbarīku mazgāšana No darbarīkiem notīrīt krāsas atlikumus, izmazgāt ar izmantotajai krāsai ieteicamo
šķīdinātāju.

Uzglabāšana Uzglabāt sausā vietā.

Uzglabāšanas laiks Uzglabāšanas laiks nav ierobežots.

Izturība pret
ķimikālijām

Atbilstoša izmantojamai krāsai.

Iepakojumi 1 l, 4 l
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA

Virsmu sagatavot atbilstoši izmantotās krāsas lietošanas pamācībai.

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

UZKLĀŠANA
Pirmo kārtu nokrāsojiet ar krāsu bez Special Structure. Sagatavojiet Special Structure un krāsas maisījumu
a ecībā 1:2-2,5 (pēc lpuma). Pirms krāsošanas rūpīgi samaisiet krāsu un struktūrpiedevu. Otrajai kārtai
izmantojiet krāsu ar struktūrpiedevu. Lai iegūtu s ngrāku 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 atšķir es atkarībā
no izmantotā krāsošanas darbarīka. Krāsas maisījums krāsošanas laikā ir regulāri jāsamaisa. Ievērojiet
izmantotās krāsas lietošanas pamācību.

VIRSMAS KOPŠANA
Virsmas rīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas rīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH
6-8) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Ļo  ne ru virsmu rīšanai izmantot vāji sārmainā
(pH 8-10) mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc rīšanas virsma noskalot ar ru ūdeni.
Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērot ražotāja norādījumus. Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut
lielai slodzei, jo pilnīgu cie bu 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.

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

