
  KRĀSA
PERFEKT TÄCKLASYR

Tehniskie dati:

Krāsa Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monocolor, RAL
Iepakojums 0,9; 0,94; 1; 2,7; 2,8; 3; 9; 9,4 un 10L
Materiāla patēriņš    6 - 10 m²/L
Saistviela Alkīda eļļa/ akrila hibrīds un linsēklu eļļa
Šķīdinātājs ūdens
Sausais atlikums 35 % apjoma
Žūšanas laiks 4-6 stundas (pārkrāsošana pēc 16 stundām)
Spīdums  50 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība  Nav ugunsnedrošs
Uzklāšanas veids ota, rullītis, pulverizators

Materiāla tips
Perfekt Täcklasyr ir sedzoša ūdenī šķīstoša lazūras krāsa ar alkīda eļļas/ akrila hibrīda
saistvielu, kas paredzēta jaunu koka virsmu un agrāk krāsotu koka virsmu apdarei ārdarbos.  

Pielietošanas sfēra
Perfekt Täcklasyr pielieto galvenokārt, pie koka fasāžu, kā arī logu rāmju, sētu u.t.t. apdares.
Sevišķi laba pie pārkrāsošanas darbiem, kur tika izmantota lazūras krāsa jau iepriekš, ja
vēlaties izmanīt krāsu, bet saglabāt koka struktūru.

Specifiskās īpašības
Perfekt Täcklasyr unikālajam sastāvam piemīt vislabākās īpašības, kuras sniedz trīs dažādas
saistvielas tā sastāvā. Tādejādi krāsu ir viegli uzklāt, tā dziļi iesūcas kokā un tā ļoti labi
piesaistās krāsojamai virsmai. Perfekt Täcklasyr nodrošina ilgtermiņa aizsardzību pret ūdens
absorbciju koka virsmā, pret krāsas izbalēšanu un virsmas krītošajos. Perfekt Täcklasyr ir
videi draudzīga krāsa.  

JAUNAS NEKRĀSOTAS VIRSMAS

Virsmas sagatavošana.
Ja virsma ir netīra, tā pilnībā jāattīra. Pelējumam pakļauta virsma jāapstrādā ar līdzekli
Beckers Alg & Mogeltvatt. Pēc tam kārtīgi noskalot. Nekrāsots koks, kas ir vecs un kļuvis
pelēks ir jāattīra no vecās koksnes. Virsmai jābūt sausai. Nekrāsotās koka virsmas pilnībā
jāapstrādā ar impregnējamo eļļu Perfekt Grundolja. Īpaši rūpīgi jāimpregnē koka detaļas, kas
tiks pakļautas lielākai ūdens un mitruma ietekmei, tādas kā dēļu gali un savienojuma vietas.
Uzklājiet pareizu daudzumu eļļas, lai izvairītos no plēvītes veidošanās uz virsmas. Neklājiet
eļļu uz krāsotas virsmas. Pēc eļļošanas pabeigšanas virsma jāpārkrāso ne ātrāk kā pēc 30
minūtēm un ne vēlāk kā pēc 2-3 dienām. 

Uzklājiet divas kārtas Perfekt Täcklasyr.   

Iepriekš ar lazūras krāsām krāsotu virsmu pārkrāsošana



Nomazgājiet virsmu ar mazgāšanas līdzekli Beckers Fasadtvätt. Virsmai jābūt izžuvušai,
pirms pārkrāsošanas darbu uzsākšanas (mitruma daudzums koksnē nedrīkst pārsniegt 16%).
Noņemiet visas vecās krāsas paliekas, kas sākusi atdalīties no virsmas, kā arī jāattīra virsma
no visas vecās, pelēkās koksnes. Ja vecās krāsas slānis ir pārāk slikti saglabājies, tas it ļoti
biezs un saplaisājis, tad to iz jānoņem no virsmas pilnībā. Nomatējiet ar smilšpapīru visus
spīdīgās krāsas pārklājumus. Atkailinātās koka virsmas impregnējiet ar Perfekt Grundolja. 

Uzklājiet divas kārtas Perfekt Täcklasyr. 

Iepriekš krāsotu virsmu pārkrāsošana
Ja iepriekš krāsotās virsmas ir labi saglabājušās, tās nav nepieciešams impregnēt vai gruntēt
ar speciālām grunts krāsām. Slikti saglabājušas virsmas vispirms jānogruntē ar Beckers
grunts krāsu Perfekt Trägrund. 

Uzklājiet divas kārtas Perfekt Täcklasyr.

Tīrīšana 
Pirms izmantoto darba rīku mazgāšanas noslaukiet pēc iespējas vairāk krāsas, kas ļaus
samazināt notekūdeņu piesārņojumu un atvieglos mazgāšanu. Noslēdziet cieši atvērtos
traukus. Šķidros produkta pārpalikumus nedrīkst izgāzt kanalizācijā, nogādājiet tos vietējā
kaitīgo atkritumu savākšanas stacijā. Tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei.

Uzmanību!
Ja tiek krāsotas iepriekš krāsotas virsmas, vai arī jaunas nepabeigtas virsmas, pirms
krāsošanas darbu uzsākšanas jānoapaļo asie stūri un apmales. Krāsošanai piemērota
temperatūra ir no +5ºC līdz +25ºC. Nekad nekrāsojiet, ja pastāv iespēja lietus vai rasas
izkrišanai uz virsmas 6 stundu laikā pēc krāsošanas– pretējā gadījumā virsma var izžūt ar
plankumiem un to nāksiet krāsot otrreiz. Nekrāsojiet saulē uzkarsētas virsmas, tiešos saules
staros, centieties strādāt ēnas pusē. Virsmai jābūt sausai uzsākot krāsošanu- maksimālais
mitruma saturs koksnē nedrīkst pārsniegt 16%. Rūpīgi samaisiet krāsu pirms lietošanas.


