
  FASĀDES KRĀSA
AKRYLATFÄRG

Tehniskie dati:

Krāsa Balta,  melna, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL
Iepakojums 0,9; 0,94; 1; 2,7; 2,8; 3; 9; 9,4 un 10L
Materiāla patēriņš    6 - 8 m²/L
Saistviela akrilāta latekss
Šķīdinātājs ūdens
Blīvums 1,3
Viskozitāte  100 KU
Sausais atlikums 40 % apjoma
Žūšanas laiks ½ stundas (pārkrāsošana pēc 3 stundām)
Spīdums pusmatēta, 14 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība Nav ugunsnedrošs
Uzklāšanas veids Ota, rullītis, pulverizators

Materiāla tips
Akrylatfärg – pusmatēta ūdens bāzes akrilāta lateksa krāsa, kas paredzēta koka, betona,
cinkotu, alumīnija un citu virsmu krāsošanai un pārkrāsošanai ārdarbos.

Pielietošanas sfēra
Doto krāsu pielieto koka fasāžu, apmestu betona cokolu, krāsotu metāla lokšņu, ūdens noteku
reņu, cinkotu un plastmasas cauruļu krāsošanai. Pateicoties tam, ka krāsa ļoti labi piesaistās
agrāk krāsotām ar lateksa, alkīda un eļļas krāsu, virsmām, to plaši pielieto remonta darbos
virsmu pārkrāsošanai.

Specifiskās īpašības
Krāsai  Akrylatfärg piemīt daudzas lieliskas īpašības. Tā ir vienkārša pielietošanā un ātri žūst.
Pārklājums iznāk izturīgs un ilgstoši saglabā toni un spīdumu, tas nedzeltē ar laiku un
neplaisā. Krāsojot vecas ēkas ar vēsturisku un kultūras vērtību, jums jāizvēlas tāds produkts,
ar kādu sākotnēji ēka tika apstrādāta. Akrylatfärg krāsa ir uz ūdens bāzes un videi draudzīga. 

Iepriekš nekrāsotas virsmas
Virsmas sagatavošana.
Jaunas rūpnieciski nogruntētas, lazētas un piesūcinātas koka virsmas: nomazgājiet vai
attīriet no netīrumiem ar birstes palīdzību. Sveķainu koksni nepieciešams nokasīt ar birstes
vai citu instrumentu palīdzību un nomazgāt virsmu ar Vaitspirta palīdzību. Pēlējumam
pakļauta koksne jāattīra ar līdzekli Alg& Mögeltvätt. Nogruntējiet virsmu ar sastāvu
Trägrund. Pirms gruntēšanas, mitrumam pakļautās vietas, piemēram, salaidumvietas, šuves,
malas iepriekš rūpīgi jāapstrādā ar eļļu Grundolja. Vienmēr rūpīgi apstrādājiet ar grunti dēļu
malas, salaiduma vietas un galus.
Betons, šķiedru stiprinātas cementa plātnes, un citi:
Jaunas betona virsma var krāsot ne ātrāk, kā pēc diviem mēnešiem. Nogruntējiet ar krāsu
Akrylatfärg, kas atšķaidīta ar 10-20% ūdens. Šķiedru stiprinātas cementa plātnes nedrīkst
birstēt, jo pastāv risks veselības kaitējumam. Nogruntējiet šāda tipa plātnes ar Beckers
Putsgrund P pirms jūs klājiem krāsas kārtu.    
Cinkotas, plastmasas, alumīnija virsmas un krāsotas metāla virsmas:



Nomazgājiet virsmu ar līdzekli Beckers Fasadtvätt, vai ar Alg & Mögeltvätt tās vietas, kas
pārklājušās ar sūnām, aļģēm un tamlīdzīgām lietām. Virsmas pēc tam noskalojiet ar ūdeni.
Sarūsējušas vietas jāattīra ar metāla birsti un jānogruntē ar sastāvu Metallprimer vai
Rostskyddsgrund O. Klājot krāsu Akrylatfärg uz rūpnieciski krāsotu virsmu tipa Plastisol,
kvalitatīvs pārklājums var iznāk nenoturīgs. To var novērst gruntējot visu virsmu ar sastāvu
Metallprimer. Kā alternatīvu, metāla plātņu pārkrāsošanai, kas sākotnēji krāsotas ar Plastisol,
var izmantot Beckers Plåtfasadfärg, kas tiešā veidā domāta metāla plātņu krāsošanai
ārdarbos. 
Beigu krāsošana.
Uzklājiet divas reizes krāsu Akrylatfärg. Krāsojiet trīs reizes tās vietas, kas pakļautas lielākai
slodzei un laika apstākļu ietekmei. Klājiet krāsu bagātīgi
Pārkrāsošana.
Virsmas sagatavošana.
Krāsota koksne:
Pēc iespējas nokasiet veco krāsu un attīriet virsmu ar tērauda birsti. Nomazgājiet virsmu ar
līdzekli Beckers Fasadtvätt, vai ar Alg & Mögeltvätt tās vietas, kas pārklājušās ar sūnām,
aļģēm un tamlīdzīgām lietām. Spīdīgās vietas apstrādājiet ar smalkgraudainu smilšpapīru.
Noņemiet pelēko poraino koksnes slāni, kā arī veco eļļas krāsu. Pēc koksnes izžūšanas
velreiz apstrādājiet virsmu ar birsti. Krāsotām kantēm uz ēvelētām koka virsmām jābūt
apstrādātām ar smilšpapīru. Veco biezo eļļas krāsas slāni nepieciešams noņemt. Notīriet
virsmu beigās ar vaitspirtu.
Slikti saglabājušos koksni nogruntējiet ar sastāvu Trägrund. Ja viss vecais pārklājums slikts –
nogruntējiet visu virsmu. 
Virsmas, kas krāsotas ar Zviedru Falūnas sarkano krāsu:
Rūpīgi attīriet ar cietu saru birsti līdz tīrai koksnei un nogruntējiet ar sastāvu Trägrund, kas
atšķaidīts ar 20% Vaitspirta.
Vietas pakļautas mitruma iedarbībai:
Paneļu salaidumvietām un kantēm jābūt rūpīgi apstrādātām ar sastāvu  Grundolja, pēc tam
nogruntētām ar sastāvu Trägrund.
Beigu krāsošana:
Agrāk, kvalitatīvi nokrāsotām ar lateksa krāsām, virsmām, pietiekama viena Akrylatfärg
krāsas kārta.
Citos gadījumos krāsu jāklāj divas reizes, bet sevišķi noturīgu pārklājumu iegūšanai, pat trīs
reizes.

Uzmanību!
Krāsošanas rezultāts lielā mērā atkarīgs no rūpīgas virsmas sagatavošanas. Notīrītai koksnei
pirms apstrādes ar eļļu Grundolja un grunti Trägrund jābūt izžuvušai. Krāsu jāklāj bagātīgi ar
mīkstas otas palīdzību. Lai iegūtu pietiekamu krāsas pārklājumu, krāsas patēriņam jāatbilst
6-8 m²/L. Nekrāsojiet saulē sakarsētas un atdzesētas zem +5ºC virsmas. Uzklājot krāsu uz jau
krāsotas virsmas, vecai krāsai labi jāturas pie virsmas. Daža tipa eļļas krāsas ar laiku var
sagraut augšējo koksnes slāni un pie pārkrāsošanas vecais pārklājums var uzpūsties. 

Krāsa atšķaidās ar ūdeni.

Instrumentu tīrīšana.
Instrumentus attīra no  krāsas ar ūdeni, nekavējoties, pēc darba beigšanas.


