
   FASĀDES KRĀSA MINERĀLĀM VIRSMĀM
PUTSFÄRG

Tehniskie dati:

Krāsa Balta,  tonēšana pēc katalogiem NCS,  Monicolor, RAL
Iepakojums 0,94; 2,8; 2,7; 3; 9; 9,4; 10 L
Materiāla patēriņš     5 - 8 m²/L
Saistviela akrila stirols
Šķīdinātājs ūdens
Žūšanas laiks nelīp pēc 1 stundas, pārkrāsojama pēc 12 stundām pie +23°C un 50% relatīvā

gaisa mitruma.
Spīdums pilnīgi matēta
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība Nedegošs!
Uzklāšanas veids ota, rullītis, pulverizators (pat augsta spiediena)

Materiāla tips
Putsfärg – pilnīgi matēta ūdens bāzes krāsa ar akrila stirola saistvielu, kas paredzēta minerālo
virsmu krāsošanai ārdarbos, vai iepriekš krāsotu minerālo virsmu pārkrāsošanai ārdarbos. 

Pielietošanas sfēra
Doto krāsu pielieto betona virsmu, fibo bloku, apmestu virsmu, dekoratīvā apmetuma,
cementa apmetuma un cementam līdzīga apmetuma krāsošanai, kā arī citu stingru minerālu
virsmu krāsošanai, kā piemēram, šķiedru pastiprinātās plātnes. Krāsa ir izstrādāta
pielietošanai sistēmā kopā ar grunts līdzekli Putsgrund. 

Specifiskās īpašības
Putsfärg ir ideāla krāsas sistēma apmestu mājas sienu krāsošanai, tā kā šis pārklājums pasargā
no ūdens iekļūšanas virsmā līdzīgi kā vaska pārklājums. Krāsa izveido elastīgu pārklājumu,
kas saglabājas pat pie ļoti zemām temperatūrām. Tai ir ļoti augsta noturība pret ārējo apstākļu
iedarbību.

Jaunas, vēl nekrāsotas virsmas
Virsmas sagatavošana.
Jaunam apmetumam un jaunai betona virsmai ieteicams ļaut nožūt vismaz divus mēnešus
pirms krāsošanas. Noņemiet cementa pienu un eļļas paliekas no virsmas pirms krāsošanas.
Notīriet cītīgi virsmu no netīrumiem, sāls un citiem vājiem materiāliem. Labākajam
risinājumam izmantojiet augstspiediena mazgāšanas ierīci bez šķīdinātājiem, noregulējot
pareizo spiedienu. Ļaujiet virsmai izžūt pilnībā. Nogruntējiet virsmu ar Putsgrund līdzekli.

Cementa-šķiedras plātnes: Jaunām plātnēm jābūt vismaz sešus mēnešus pakļautām laika
apstākļiem ārpus telpām pirms to krāsošanas.   

Pārkrāsošana (atjaunošana).
Ja nepieciešams, lietojiet Beckers mazgāšanas līdzekļus, lai noņemtu aļģu un sūnu paliekas
no virsmas. Vēlāk noskalojiet virsmu rūpīgi. Krāsai, kas palikusi uz virsmas, labi jāturas pie
virsmas. Attīrītām virsmām labi jānožūst pirms tās krāsot. Plaisas un bojātās vietas aizdariet
ar piemērotu špakteļmasu. Virsmai jābūt labā stāvoklī. Ja apmetums ir sliktas kvalitātes,
labāk apmest virsmu no jauna. Nogruntējiet atklātās virsmas un remontētās virsmas ar



Putsgrund. Labākā rezultāta iegūšanai, stipri absorbējušas virsmas pilnībā nogruntējiet ar
Putsgrund.  

Beigu krāsošana:
Pirmajā kārtā, Putsfärg var atšķaidīt ar ūdeni, bet ne vairāk kā 10%. Izmaisiet rūpīgi krāsu, lai
tā būtu labi sajaukusies. Uzklājiet otru krāsas kārtu pēc 12 stundām.   

Instrumentu tīrīšana.
Instrumentus attīra ar ūdeni.

Uzmanību!
Gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai krāsošanas laikā jābūt vismaz +5°C. Nekrāsojiet tiešos
saules staros, lietus laikā vai, ja pastāv rasas veidošanās risks uz virsmas.   
Pirms jaunu virsmu krāsošanas, pārliecinieties, vai žūšanas process ir apstājies. Uzlīmējiet uz
krāsojamās virsmas plēves gabalu ar līmlenti pa visu perimetru, tā lai nepiekļūst gaiss.
Noturiet plēvi uz virsmas aptuveni 12 stundas. Ja zem plēves virsma paliek tumšāka vai
parādās rasas pilieni, virsma nav gatava krāsošanai.
Noņemiet pēc iespējas vairāk krāsas paliekas no instrumentiem, pirms tos mazgāt ūdenī.
Nepieļaujiet šķidro krāsas palieku nonākšanu kanalizācijā, nododiet to specializētajās
savākšanas stacijās. Tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei.    


