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TIKKURILA

TUNTO HIENO
SMALKGRAUDAINS STRUKTŪRPĀRKLĀJUMS / SMALKS

APRAKSTS

Ūdens bāzes akrilāta pārklājums.

IETEICAMAIS
PIELIETOJUMS

Sienas un griesti sausās iekštelpās.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu betona, apmestu, ķieģeļu, kokskaidu, ģipškartona plātņu vai
skaidu plākšņu sienu virsmu struktūrkrāsošanai. Tunto Hieno var uzklāt arī uz griestiem.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.
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TUNTO HIENO
TEHNISKIE DATI
Bāzes krāsas

AP BĀZE, C BĀZE

Toņi

Toņu kartes:
Tunto struktūrkrāsas - toņu karte.
Var tonēt pēc TUNTO toņu kartes. Apgaismojums un virsmas struktūra ietekmē
galīgo toni. Pirms tonēšanas produkts obligāti jāsamaisa.

Spīdums

Pilnīgi matēts.

Patēriņš

1-9 m²/l, atkarībā no krāsošanas metodes: ar rullīti biezā kārtā 1-1,5 m²/l, ar rullīti
plānā kārtā 4-5 m²/l, ar otu 2-2,5 m²/l, ar lāpstiņu biezā kārtā 2-2,5 m²/l, ar lāpstiņu
plānā kārtā 7-9 m²/l.

Iepakojumi

AP BĀZE: 2.7 l, 9 l
C BĀZE: 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metode

Uzklāt ar rullīti un struktūras veidošanai izmantot, piemēram, platu otu, tapešu nazi,
cietu suku vai rullīti struktūrkrāsošanai.

Žūšanas laiks (23°C, gaisa 1-5 stundas, atkarībā no krāsas kārtas biezuma.
relatīvais mitrums 50%)
Blīvums (kg/l)

1.0 kg/l, ISO 2811

Karstumizturība

80 °C, ISO 4211-3

Sausais atlikums pēc
tilpuma (%)

53

Uzglabāšana

Sargāt no sala.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.
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TUNTO HIENO
UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA
Uzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Gaisa, virsmas un pārklājuma temperatūrai jābūt vismaz +5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam
zem 80 %.

Virsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No nekrāsotām virsmām notīrīt netīrumus un putekļus. Ja nepieciešams, virsmas izlīdzināt ar piemērotu vieglo špakteļtepi.
Nogruntēt ar Varma gruntskrāsu. Uzklāt 1-2 reizes Harmony vai Nova 7 krāsu, kas notonēta apdares produkta tonī.
Iepriekš krāsotas virsmas:
Iepriekš krāsotas virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Ja nepieciešams, virsmas
nolīdzināt ar piemērotu vieglo špakteļtepi. Spīdīgas krāsotas virsmas ar smilšpapīru noslīpēt matētas un notīra slīpēšanas putekļus.
Ja starp virsmas un apdares kārtas toni ir ievērojama atšķirība, ieteicams uzklāt vienu kārtu Harmony vai Nova 7 krāsu, kas
notonēta apdares produkta tonī.

Krāsošana
Pirms lietošanas Tunto Hieno struktūrpārklājums rūpīgi samaisīt. Produkta uzklāšanai izmantot rullīti. Struktūru uz virsmas var
veidot, piemēram, ar platu otu, tapešu nazi, cietu suku vai rullīti struktūrkrāsošanai. Pārklājumu uzklāt uz sienām biezā kārtā,
vienlaicīgi noklājot, apmēram, 1 m², un nekavējoties uz virsmas veidojot struktūru. Izvairīties no pārāk biezām kārtām, jo sausa
virsma var saplaisāt. Lai iegūtu vienmērīgu virsmu un izvairītos no toņa atšķirībām, vienā traukā sajaukt pietiekamu daudzumu
pārklājuma.

Darbarīku tīrīšana
Darbarīkus izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas
līdzekli.

Virsmas kopšana
Virsmas kopt ar sauso tīrīšanas metodi, izmantojot putekļsūcēju, mīkstu birsti vai putekļu lupatu.
Pēc uzklāšanas ar virsmu apieties saudzīgi, jo pilnīgu cietību un izturību virsma sasniedz pēc 1 mēneša.

Remontkrāsošana
Ja ir nepieciešams gluds krāsojums vai cita veida struktūra, ar Tunto apstrādātu virsmu izlīdzināt ar piemērotu špakteļtepi. Turpina
apstrādāt tāpat kā nekrāsotu virsmu.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšana
Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara
jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT) un 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK Nr 247-500-7] un, 2-metil-4-izotiazolīn-3-ona [EK
Nr 220-239-6] (3:1) maisījums (C(M)IT/MIT (3:1)). Var izraisīt alerģisku reakciju. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu
produktu uzglabāšanas laikā. Satur C(M)IT/MIT (3:1). Izmantot aizsargcimdus.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.
Tikkurila SIA • Krūzes iela 23 k-3 • Rīga LV-1046, Latvija • Tel. +371 67611135
www.tikkurila.lv

