
  KRĀSA JUMTAM
PLÅTTAKFÄRG

Tehniskie dati:

Krāsa Melna,  sarkana, zaļa, pelēka
Iepakojums 3 un 10 L
Materiāla patēriņš 9 m²/L
Saistviela akrilāta sveķi
Šķīdinātājs Lakbenzīns
Viskozitāte  300 – 350 cP
Sausais atlikums 42 % no apjoma
Žūšanas laiks 2 stundas, pārkrāsošana pēc 6 stundām
Spīdums matēta, 5 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no bērniem!
Ugunsdrošība Ugunsnedrošs, klase 2a
Uzklāšanas veids Ota, rullītis, pulverizators

Materiāla tips
Plåttakfärg  – krāsa uz akrilāta sveķu un aktīvu antikorozijas vielu bāzes. Saistviela ir
noturīga pret sārmu iedarbību, tādēļ krāsu var izmantot pat jauna cinkota skārda krāsošanai.

Pielietošanas sfēra
Plåttakfärg pielieto cinkotu un rūpnieciski lakotu skārda jumtu un citu virsmu krāsošanai.
Plastisol tipa virsmas, nepieciešams iepriekš gruntēt ar sastāvu Metallprimer.

Specifiskās īpašības
Krāsa Plåttakfärg ir vienkārša pielietošanā. To var klāt pat ievērojami biezā slānī.

Krāsošana.
Virsmas sagatavošana
Jauns cinkots skārds:
Eļļaino kārtu nepieciešams noņemt, piemēram, ar šķīdinātāju Förtuning AR. Pēc tam virsmu
jāapstrādā ar līdzekli Målartvätt un rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.
Vecs cinkots skārds:
Taukus un sodrējus jānoņem ar šķīdinātāju Förtuning AR. Cinka sāls tiek nomazgāta ar
līdzekli Målartvätt. Ar rūsu pārklātas vietas nepieciešams attīrīt ar drāšu birsti pilnībā un
gruntēt ar sastāvu Metallprimer.
Alumīnija virsmas:
Nepieciešams attaukot ar šķīdinātāju. Pēc tam virsmu apstrādā  ar līdzekli Målartvätt. Rūpīgi
nomazgājiet virsmu ar ūdeni un nokrāsojiet.

Agrāk krāsotas virsmas.
Veco krāsu pēc iespējas jānoņem, sevišķi, ja pārklājums sastāv no vairākām kārtām, tamdēļ
ka pretējā gadījumā vecais pārklājums var lobīsies. Pēc tam virsma tiek apstrādāta, kā vecs
cinkots skārds.
Rūpnieciskā veidā lakotas virsmas:
Ar krāsu Plåttakfärg var krāsot lielāko daļu līdzīgu virsmu, izņemot tādas kā Plastisol, kuras
pirms krāsošanas nepieciešams nogruntēt ar sastāvu Metallprimer. Tas nepieciešams, lai
krāsas aktīvās vielas neiekļūtu pārklājumā un neatšķīdinātu to. Rūpnieciski lakotas virsmas,



tiek apstrādātas tāpat, kā iepriekš krāsotās virsmas. Drošības pēc, no sākuma pamēģiniet
nokrāsot nelielu laukumu.

Nobeiguma krāsošana.
Krāsu Plåttakfärg jāklāj bagātīgi ar otu, rullīti vai pulverizatoru. Sausās krāsas kārtai
jāsastāda apmēram 50 – 60 mikronu biezumu. Sevišķi rūpīgi nokrāsojiet galus, locījuma
vietas un stūrus. Plåttakfärg, atsevišķos gadījumos, var atšķaidīt veco krāsu. Nav ieteicams
strādāt auksta un mitra laika apstākļos. Parasti krāsu atšķaidīt nav nepieciešams. Izmantojot
krāsu smidzinātāju, to vajag atšķaidīt ar šķīdinātāju Förtuning AR.

Instrumentu tīrīšana.
Instrumentus attīra ar šķīdinātāju Förtuning AR vai vaitspirtu.


