
  KRĀSA GALDNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMIEM
UN MĒBELĒM

MÄSTARFINISH 40
MÄSTARFINISH 85

Tehniskie dati:

Krāsa   Balta, tonējama pēc katalogiem NCS, Monicolor, RAL
Iepakojums 0,94;1; 2,82 un 3L
Materiāla patēriņš    8 m²/L
Saistviela alkīds
Šķīdinātājs vaitspirts
Blīvums 1,4 / 1,1
Viskozitāte  330 / 350 cP
Sausais atlikums 59 / 56 % apjoma
Žūšanas laiks 5 stundas ( pārkrāsojama pēc 16 stundām)
Spīdums 40 / 85 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no bērniem!
Ugunsdrošība Klase 2b
Uzklāšanas veids ota, rullītis, pulverizators

Materiāla tips
Mästarfinish – pusspīdīga/spīdīga tiksotropa alkīda krāsa, kas paredzēta koka virsmu beigu
apdarei iekšdarbos.

Pielietošanas sfēra
Dotā krāsa tiek pielietota koka virsmu krāsošanai un pārkrāsošanai, durvīm (tai skaitā
tērauda), logu rāmjiem no iekšpuses u.t.t. un ļauj iegūt augstvērtīgu pārklājumu. Ar to var
krāsot neapstrādātu koksni, kā arī virsmas, kas pārklātas ar alkīda un eļļas rāsām, tai skaitā
rūpnieciskā veidā.

Specifiskās īpašības
Dotā krāsa ir vienkārši pielietojama, tā labi izlīdzinās uz virsmas un labi nosedz to. Tā laika
gaitā nedzeltē. To viegli var pielietot pat pie zemām temperatūrām.

Krāsošana
Virsmas sagatavošana:
Koka virsma, šķelda u.t.t: notīriet no netīrumiem un putekļiem ar birstes palīdzību.
Nogruntējiet ar sastāvu Greep Grundfärg. Var arī izmantot sastāvu Snickerislip.
Beigu krāsošana: Uzklājiet krāsu Mästarfinish 40 vai Mästarfinish 85.
Špaktelēšana un izlīdzināšana: izmantojiet špakteli Beckers Snickerispackel vai
Snabbspackel V. 

Pārkrāsošana
Virsmas sagatavošana:
Virsmas, kas pārklātas ar lateksa, alkīda vai eļļas krāsām, nomazgājiet ar līdzekli Målartvätt,
rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un pagaidiet kamēr tā nožūst. Spīdīgas vietas jāapstrādā ar
smalkgraudainu smilšpapīru. 



Rūpnieciski krāsotas koka virsmas: nomazgājiet virsmu ar Målartvätt palīdzību, rūpīgi
noskalojiet virsmu ar ūdeni un pagaidiet kamēr tā nožūst. Apstrādājiet virsmu ar
smalkgraudainu smilšpapīru un nogruntējiet ar sastāvu Greep Grundfärg vai Snickerislip.
Beigu krāsošana:
Uzklājiet krāsu Mästarfinish 40 vai Mästarfinish 85. 
Špaktelēšana un izlīdzināšana: izmantojiet špakteli Beckers Snickerispackel vai
Snabbspackel V. 
Krāsa atšķaidās ar Vaitspirtu.

Instrumentu tīrīšana
Instrumentus attīrīt no krāsas ar Vaitspirtu.


