
  AKRILA KRĀSA GRĪDAI
GOLFÄRG V

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 Akrila latekss
Šķīdinātājs simbols
Blīvums 1,1 
Viskozitāte  91 KU
Sausais atlikums 27 % tilpuma
Žūšanas laiks pārkrāsošana pēc 3 stundām
Spīdums 35 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība ugunsdrošs
Uzklāšanas veids simboli

Materiāla tips
Golvfärg V – pusspīdīga akrila lateksa krāsa, kas paredzēta betona un koka grīdu krāsošanai,
kas pakļautas vidēji normālai nodiluma slodzei.

Pielietošanas sfēra
Golvfärg V pielieto grīdu apdarei kurtuvēs, pagrabos, atpūtas telpās un tamlīdzīgās vietās,
kur grīda būs pakļauta  vidēji normālai nodiluma slodzei. Ja vēlaties iegūt skaistāku,
interesantāku un daudzkrāsaināku pārklājumu, izmantojiet pārslas Beckers Golvflingor un
pārklājiet nobeigumā ar laku Golv Klarlack V, kas piešķirs virsmai lielāku spīdumu un
lielāku nodilumizturību (sk. atbilstošos aprakstus). Grīdu apstrādei garāžās un telpās ar
paaugstinātu mitrumu rekomendējam izmantot Beckers Starka Golv sistēmu (sk. atbilstošos
aprakstus). 

Specifiskās īpašības
Krāsošanas un žūšanas laikā, krāsa izdala ļoti nelielu smaržu. To ir viegli uzklāt un tā ātri
žūst. Pie krāsotu virsmu pārkrāsošanas nav risks, ka pacels iepriekšējo krāsas kārtu.  Dotajam
pārklājumam ir augsta noturība pret petrolejas, eļļas un tauku traipu iedarbību.

Krāsošana
Virsmas sagatavošana. 
Betona grīda:  jaunu betona grīdu var krāsot ne ātrāk, kā pēc 2 mēneša.  Tauku un eļļas
traipus noņemiet ar speciāliem attaukošanas līdzekļiem. Cementa mīksto virskārtu noņemiet
ar slīpmašīnu, kodinot ar sālsskābes šķīdumu (1 daļa skābes un 4 daļām ūdens).  Uzklājiet
šķidrumu grīdai uz 15 minūtēm, pēc tam rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un izžāvējiet.
Uzmanību! Strādājot ar skābi, izmantot cimdus un nepieļaut tās nokļūšanu uz sejas un roku
ādas, apģērba un apaviem. Sargājiet metāla priekšmetus no skābes tvaiku iedarbības.
Nogruntējiet virsmu ar krāsu Golvfärg V, kas atšķaidīta apmēram ar 50 % ūdens.
Beigu krāsošana.



Uzklājiet 1 vai 2 kārtas krāsu Golvfärg V. Baltu krāsu nepieciešams pārklāt ar laku Golv
Klarlack V, lai iegūtu lielāku nodilumizturību un pasargātu no smērēšanās.

Pārkrāsošana
Virsmas sagatavošana.
Agrāk krāsotas virsmas: nomazgājiet virsmu ar Beckers Målartvätt un noskalojiet ar ūdeni.
Iespējami spīdīgos krāsas plankumus nepieciešams apstrādāt ar smalkgraudainu smilšpapīru. 
Beigu krāsošana: uzklājiet 1 vai 2 kārtas krāsu Golvfärg V.

Krāsas atšķaidīšana
Ūdens.

Uzklāšana
Ar otu vai rullīti. Pirms krāsošanas virsmu iztīrīt ar putekļsūcēju. 

Instrumentu tīrīšana
Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba beigšanas.

Uzmanību!
Nerekomendējas krāsot virsmas ar temperatūru zemāku par +5º C.


