
  FASĀDES KRĀSA
SILIKATFÄRG

Tehniskie dati:

Krāsa   balta, tonēšana pēc katalogiem NCS
Iepakojums 2.8 un 9.4 L
Materiāla patēriņš 4-5 m²/l
Saistviela kālija šķidrais stikls
Šķīdinātājs simbols
Blīvums 1,6
Sausais atlikums 58 % apjoma
Žūšanas laiks 1 stunda (pārkrāsošana  pēc 12 stundām)
Spīdums matēta krāsa
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība Nav ugunsnedrošs
Uzklāšanas veids simboli

Materiāla tips
Silikatfärg – matēta vienkomponenta fasādes krāsa uz kālija šķidrā stikla bāzes, kas paredzēta
minerālu virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos. Ķīmiski nortiprina virsmu.

Pielietošanas sfēra
Silikatfärg pielieto apmestu un betona virsmu, porainā ķieģeļa, kā arī virsmu, kas krāsotas ar
minerālām un silikāta krāsām, krāsošanai. Silikatfärg nevar izmantot koksnei un virsmām,
kas pārklātas ar akrilāta, eļļas un alkīda krāsām. Stiklu, keramiku, klinkeri un metāla
priekšmetus nepieciešams aizsargāt no šķīduma šļakatu nokļūšanas uz tiem, tā kā tas, var
viņus saēst.

Specifiskās īpašības
Silikātfärg ļauj iegūt ūdeni atgrūdošu pārklājumu, kas tomēr caurlaiž mitrumu, kas iztvaiko
no pamatnes iekšpuses. Šķīdums, tāpat droši pasargā virsmu no pelējumu rašanās. Silikatfärg
atbilst standarta DIN 18363 ABS 2.4.6. prasībām.

Pielietošanas instrukcija.
Virsmai jābūt attīrītai no dažādiem netīrumiem. Nestipru irdenu pārklājumu, slikti turošos
apmetumu nepieciešams noņemt ar birstes vai skrāpja palīdzību. Aizdariet spraugas.
Nelidzenas, stipri uzsūcošas virsmas:
Gruntējiet ar šķidrumu Silikatbinder, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1 (divas daļas sastāva
uz 1 daļu ūdens). Apstrādājot ar krāsu Silikatfärg (var iepriekš to atšķaidīt ar 10% sastāva
Silikatbinder). 
Gludas, vāji uzsūcošas virsmas:
Nogruntējiet ar šķidrumu Silikatbinder, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 2:1 (divas daļas
sastāva uz 1 daļu ūdens). Nobeigumā nokrāsojiet ar krāsu Silikatfärg (var iepriekš to atšķaidīt
ar 10% sastāva Silikatbinder). Krāsa atšķaidās ar sastāvu Silikatbinder. Izmantojot otu vai
rullīti sastāvs jāklāj krusteniskām kustībām. Pie stipri uzsūcošu virsmu apstrādes izmantojiet
otu.

Instrumentu tīrīšana.
Instrumentus attīra no sastāva ar ūdeni.



Uzmanību!
Silikatfärg – sārmains sastāvs. Aizsargājiet acis un ādu no šķīduma šļakatu nokļūšanas uz
tām. Darba laikā stiklu, keramiku, klinkeri un metāla priekšmetus jāpārklāj, tamdēl ka,
sastāvs tos var saēst. Nerekomendējas strādāt pie temperatūras, kas zemāka par +8ºC, pie
tiešas saules staru iedarbības, paaugstināta gaisa mitruma un nakts salnu riska.


