
WALL 20
Krāsa sienām

Izcili noturīga pret mazgāšanu
Ļoti izturīga
Atgrūž netīrumus

Pusmatēta (20), mazgājama (1. klase saskaņā ar EN 13300) ūdens bāzes krāsa
iekšdarbiem. Krāsa ir piemērota telpām, kur ir nepieciešama augsta
nodilumizturība un mitrumizturība. Ar Wall 20 krāsotā virsma ir izturīga pret
traipiem un pēc tīrīšanas nezaudē toni. Krāsai piešķirts Ziemeļvalstu
ekomarķējums, un to iesaka Latvijas Astmas un alerģijas biedrība. Produkts satur
minimālu gaistošo organisko vielu (GOS) daudzumu.

TEHNISKIE DATI

Pielietojums Sienas un griesti sausās un mitrās iekštelpās (bērnistabās, dzīvojamās istabās, gaiteņos,
virtuvēs, pieliekamajos, birojos, skolās, bērnudārzos un citās publiskās telpās). Piemērota
jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu, špaktelētām un tapešu
virsmām, ģipškartona plātnēm, gruntētām kokšķiedras plātnēm un kartona virsmām.

Spīdums Pusmatēts

Patēriņš (vienai kārtai) 10-12 m2/l – iepriekš krāsotas gludas virsmas,
8-9 m2/l – ģipškartona plātņu un raupjas špaktelētas virsmas.

Tonēšana Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišos toņos (A bāze) vai tumšos toņos (C bāze)
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm. Izmantot Color Test, izvēloties piemērotāko
toni. Tonētu produktu nemaina un nepieņem atpakaļ.

Bāzes krāsas A BĀZE, C BĀZE

Uzklāšanas metode Uzklāšana ar otu, rullīti vai augstspiediena izsmidzinātāju.

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

0,5 stunda – var pieskarties, 1-2 stundas – var pārkrāsot.

Atšķaidītājs Ūdens. Krāsu var atšķaidīt līdz 10 % apmērā no tilpuma.

Darbarīku mazgāšana No darbarīkiem notīrīt lieko krāsu, izmazgāt ar ūdeni un ziepēm.

Uzglabāšana Sargāt no sala!

Uzglabāšanas laiks Cieši noslēgtā, oriģinālajā ražotāja tarā. Ražošanas un derīguma termiņa datumi norādīti
uz iepakojuma. Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
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Sausais atlikums Apm. 37% no tilpuma.

Blīvums 1,2 -1,3 kg/l, atkarība no toņa.

Noturība pret mitru
berzi

1.Klase, ISO 11998, 200 cikli 1-5 mikroni.

Izturība pret
ķimikālijām

Izturīga pret īslaicīgu sadzīves ķīmijas iedarbību un vājiem šķīdinātājiem (vaitspirtu).

Iepakojumi A BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 11.7 l, 18 l
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 11.7 l

TEHNISKIE DATI
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LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
SAGATAVOŠANA

Nekrāsotas virsmas:
A rīt virsmu no putekļiem un ne rumiem. Nelīdzenu virsmu nošpaktelēt ar piemērotu Vivacolor sērijas
špakteļtepi. Noslīpēt virsmu un no rīt slīpēšanas putekļus. Špaktelētas, porainas vai nevienmērīgi uzsūcošas
virsmas, kā arī kokšķiedras plātņu vai kartona virsmas nogruntēt ar ūdens bāzes gruntskrāsu Primer 1. Metāla
virsmas (piemēram, naglu galvas) nogruntēt ar metālam piemērotu gruntskrāsu Universal Korrostop vai citu
piemērotu pretkorozijas gruntskrāsu. Virsmas, kas ir špaktelētas ar krīta špakteļtepi, nogruntēt ar alkīda
gruntskrāsu Special Primer. Izmantojot gruntskrāsu, ievērot produkta lietošanas pamācību. Izmantojot
gruntskrāsu, tiek samazināts krāsas patēriņš un uzlabota adhēzija starp virsmu un krāsu.

Iepriekš krāsotas virsmas:
A rīt virsmu no vecās, atlupušās krāsas kārtas. Nomazgāt virsmu ar mazgāšanas līdzekli Special Clean, noskalot
ar ūdeni un ļaut nožūt. Spīdīgas un cietas virsmas noslīpēt matētas un no rīt slīpēšanas putekļus. Vāji sais tas
un putekļainas virsmas nogruntēt ar alkīda gruntskrāsu Special Primer. Plaisu un iedobumu aizpildīšanai
izmantot piemērotu Vivacolor sērijas špakteļtepi, virsmu noslīpēt un no rīt slīpēšanas putekļus. Špaktelētas
virsmas nogruntēt ar ūdens bāzes gruntskrāsu Primer 1.

KRĀSOŠANAS NOSACĪJUMI
Virsmai ir jābūt rai un sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C, rela vajam gaisa mitrumam zem 80%. Krāsošanas
laikā izvairīties no caurvēja un augstām temperatūrām.

KRĀSOŠANA
Pirms krāsošanas krāsu Wall 20 rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% apmērā no

lpuma. Lai iegūtu vienmērīgu pārklājumu un izvairītos no toņu atšķirības, nepieciešamo krāsas daudzumu
sajaukt vienā traukā. Uzklāt 1-2 kārtas ar rullīti, otu vai izsmidzinātāju.

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.

VIDES AIZSARDZĪBA, DARBA AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU SAVĀKŠANA
Contains: 1,2-benzizo azol-3(2H)-ons (BIT), 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.
Izmantot aizsargcimdus. 
Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē
un ūdens lpnēs. Neizliet produktu kanalizācijā, ūdens lpnēs un augsnē. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai
saglabātu produktu uzglabāšanas laikā. ES GOS robežvēr ba (apakšgrupa A/a) 30 g/l. Produkta maksimālais GOS
saturs ir 10 g/l.

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

