
 
    DEKORATĪVA KRĀSA 
DECOR LATEXTEMPERA 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa   Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL 
Iepakojums  0,94; 2,82  un 9,4 L  
Materiāla patēriņš 6 - 8 m²/L 
Saistviela  Kopolimēra latekss 
Šķīdinātājs  ūdens 
Blīvums  1,4  
Viskozitāte  170 cP 
Sausais atlikums 40% tilpuma 
Žūšanas laiks  ½ stunda, pārkrāsošana pēc 3 stundām 
Spīdums  Matēta krāsa 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  ugunsdrošs 
Uzklāšanas veids ota, rullis, sarene 
 
Materiāla tips 
Decor Latextempera – matēta ūdensemulsijas lateksa krāsa, kas nesatur ķīmiskus šķīdinātājus 
un amonjaka savienojumus, paredzēts sienu un griestu krāsošanai iekšdarbos. Ļauj iegūt 
krāsojumu klasiskos maigos toņos ar senlaicīgu “temperēšanas” izskatu. 
 
Pielietošanas sfēra 
Krāsa Decor Latextempera tiek pielietota, galvenokārt dzīvojamo un darījumu telpu apdarei. 
To var klāt uz apmestām, špaktelētām, agrāk krāsotām, betona, apdarinātām ar kokskaidas, 
kokšķiedras, ģipškartona loksnēm un auduma virsmām. 
 
Specifiskās īpašības 
Tā kā krāsa Decor Latextempera nesatur nekādus ķīmisku un amonjaka savienojumus, tā ļoti 
labi piemērota telpu apdarei bērnu iestādēs, slimnīcās un citās vietās, kurām tiek uzstādītas 
sevišķi augstas antialerģiskas prasības. Šī iemesla dēļ tās pielietojamas arī darba telpu 
apdarei. Dotajai krāsai praktiski nav smaržas krāsojot un žūstot. Otro kārtu var klāt apmēram 
pēc 3 stundām. Tā ātri žūst. Virsma, pēc tās pielietošanas, iznāk gluda ar nelielu reljefu, ilgi 
kalpojoša un mazgājama. Tā laika gaitā nedzeltē un ir viegli pārkrāsojama.  
 
Krāsošana 
Apmestu, špaktelētu, betona, kokšķiedru un ģipša plātņu un auduma virsmu sagatavošana: ar 
birsti notīrīt netīrumus un no virsmas viegli atdalošās daļiņas. Nogruntējiet virsmu ar sastāvu 
Scotte Grund. Nobeiguma krāsošana: uzklājiet krāsu Decor Latextempera. 
Špaktelēšanai un izlīdzināšanai izmantojiet špakteli Breplasta  vai  Beckers Väggspackel. 
 
Pārkrāsošana 
Virsmas sagatavošana. Virsmas, kas krāsotas ar lateksa, alkīda un eļļas krāsām, notīriet ar 
līdzekli Målartvätt. Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni. Iespējamos spīdīgas krāsas plankumus 
nepieciešams apstrādāt ar smalkgraudainu smilšpapīru, lai krāsa Decor Latextempera labāk 
piesaistītos.  Virsmas, kas krāsotas ar alkīda un eļļas krāsām, nogruntējiet ar sastāvu Scotte 
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Grund. Virsmas, kas pārklātas ar līmes krāsām apstrādājiet ar sastāvu Scotte Patentfärg. Pēc 
tam uzklājiet grunti Scotte Grund. 
Nobeiguma krāsošana: uzklājiet krāsu Decor Latextempera. 
Špaktelēšanai un izlīdzināšanai izmantot špakteli Breplasta vai Beckers Väggspackel. 
Parasti krāsu nav jāatšķaida. Nepieciešamības gadījumā to atšķaida ar ūdeni. 
 
Instrumentu tīrīšana 
Instrumentus jānomazgā ar ūdeni, nekavējoties pēc darba beigšanas. 
 
Uzmanību! 
Neiesakām krāsot virsmas ar temperatūru zemāku par +5˚C. 


