
 
    PUSSPĪDĪGA  KRĀSA SIENĀM  
ELEGANT VÄGGFÄRG HALVMATT 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa   Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL 
Iepakojums  0,9; 0,94; 1; 2,7; 2,82; 3; 9; 9,4 un 10 L 
Materiāla patēriņš 6 - 8 m²/L 
Saistviela  Akrilāta lateks 
Šķīdinātājs  ūdens 
Blīvums  1,3 
Viskozitāte  115 KU 
Sausais atlikums 40 % tilpuma 
Žūšanas laiks  ½ stunda, pārkrāsošana pēc 3 stundām 
Spīdums  20 vienības 
Noturība pret mazgāšanu Iztur  vairāk par 2000 cikliem 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  ugunsdrošs 
Uzklāšanas veids ota, rullis, pulverizators 
 
Materiāla tips 
Pusspīdīga krāsa Elegant Väggfärg Halvmatt ir ūdensemulsijas lateksa krāsa, kas paredzēta 
griestu un sienu krāsošanai iekšdarbos,  kad nepieciešams iegūt mazgājamu pusspīdīgu 
virsmu. 
 
Pielietošanas sfēra 
Elegant Väggfärg Halvmatt, pateicoties savam īpašībām, labi piemērota virtuvju, priekštelpu, 
dienestu telpu, vannas istabu, skolas ēku koridoru u.t.t. krāsošanai. Krāsu ar panākumiem var 
klāt uz betona, špaktelētām virsmām, koka, ģipša un kokšķiedru plātnēm, tapetēm, 
plastmasas virsmām, kā arī agrāk krāsotām virsmām.  
 
Specifiskās īpašības 
Krāsa labi klājas uz virsmām, kas krāsotas ar eļļas, akrila un lateksa krāsām, un tas padara 
krāsu labi pielietojamu pārkrāsošanas darbos. Krāsai praktiski nav smaržas krāsojot un 
žūstot. Tā ļauj iegūt vienmērīgu un gludu pārklājuma struktūru, ātri žūst un ar laiku nedzeltē. 
Šī krāsa nodrošina īpaši labu segtspēju un augstvērtīgu pārklājumu. 
 
Krāsošana 
Attīrīt virsmu no netīrumiem, putekļiem un irdenumiem. Nogruntēt ar sastāvu Scotte Grund 
vai klāt uzreiz Elegant Väggfärg Halvmatt. Aizšpaktelēt šuves, naglu caurumus un citus 
nelīdzenumus, ar špakteli Breplasta F vai Beckers Väggspackel. Noslīpēt virsmu ar vidēja 
raupjuma smilšpapīru. Uzklāt krāsu Elegant Väggfärg Halvmatt 1 – 2 kārtās. 
 
Pārkrāsošana 
Agrāk krāsotas virsmas nomazgāt ar līdzekli Målartvätt vai Målarsoda.. Rūpīgi noskalot 
virsmu ar ūdeni. Spīdīgās, gludās virsmas tiek apstrādātas ar vidēja raupjuma smilšpapīru 
līdz virsma kļūst matēta, lai krāsa labāk uzklātos. 
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Virsmas, kas krāsotas ar līmes krāsu: nomazgāt iepriekšējo krāsu ar ūdeni. Ja krāsu 
neizdodas nomazgāt pilnīgi, tad to labāk nogruntēt ar Scotte Patentfärg. 
Virsmas, kas balsinātas ar kaļķi: notīriet virsmu no kaļķa tiktāl, cik tas iespējams. Noslaukiet 
no tās putekļus vai nomazgājiet ar ūdeni. Uzklājiet Scotte Patentfärg.  
Uzklājot krāsu uz papīra vai auduma tapetēm, pārliecināties, vai tās labi turas pie virsmas. 
Slikti pielīmētās tapetes nepieciešams pielabot. Nogruntēt ar krāsu Scotte Grund vai klāt 
uzreiz Elegant Väggfärg Halvmatt.  
Plastikāta un vinila virsmas nepieciešams nomazgāt ar līdzekli Målartvätt vai Målarsoda. 
Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni. Nelīdzenumu aizdarei izmantot špakteli Väggspackel, 
Breplasta F vai LF, pēc tam uzklājiet krāsu Elegant Väggfärg Halvmatt 1 – 2 kārtās.  
 
Krāsu parasti  neatšķaida, nepieciešamības gadījumā var atšķaidīt ar ūdeni.  
 
Instrumentu tīrīšana 
Instrumentus jānomazgā ar ūdeni, nekavējoties pēc darba beigšanas. 
 
Uzmanību! 
Nerekomendējam krāsot virsmas, kurām  temperatūra zemāka par +5˚C. Dažas plastikāta un 
vinila virsmas ir grūti nokrāsot, tamdēļ, ja rodas aizdomas par to, iepriekš ieteicams nokrāsot 
nelielu laukumu izmēģinājumam. Nepakļaujiet svaigi krāsotu virsmu intensīvām ūdens 
šļakatām. Labākās mazgāšanas īpašības krāsa iegūst apmēram pēc 1 mēneša. 


