Tehnisko datu lapa

4093050063 Aviva Terra-Naturweiß LV

Aviva Terra-Naturweiß

4093050063

Premium klases iekšdarbu krāsa mājsaimniecībām un profesionālai lietošanai.
Produkts izgatavots izmantojot atjaunojamus dabas resursus.
Produkta apraksts

Augstas kvalitātes, balta sienu un griestu krāsa. Labi izlīdzinās neatstājot
rullīša krāsošanas līnijas. Optimizēta pieskārienu noturība, lieliska
segtspēja ar vienu slāni. Produkts ar augstu ražību un bez smaržas, ko ir
viegli lietot. Tiek izgatavots bez konservantu, šķīdinātāju un plastifikatoru
pievienošanas. Resursu taupoša ražošana, jo nepieciešamās fosilās
izejvielas tiek aizstātas ar atjaunojamām izejvielām.

Specīālās īpašības
un standarti

• Augsts difūzijas līmenis saskaņā ar DIN EN 52615
• ÖNORM EN 13300
1. mitrās mazgāšanas klase
Kontrasta attiecība (segtspēja): 1. klase (7m²/l)
Spīduma pakāpe: pilnīgi matēts
Maksimālais daļiņu lielums: smalks (<100 µm)
• Apbalvots ar Austrijas ekomarķējumu (Austrian Eco Label)
• Cradle to Cradle Certified™ Silver
• Francijas rīkojums DEVL1104875A
par būvniecības pārklājumu izstrādājumu marķēšanu
to gaistošo piesārņotāju emisijai: A +

Pielietojuma vietas

• Visiem baltajiem sienu un griestu krāsojumiem interjerā.
• Īpaši piemērots dzīvojamām istabām, guļamistabām, bērnudārziem,
birojiem, slimnīcām, ārstniecības namiem, skolām utt.

Lietošanas instrukcijas

• Pirms lietošanas, lūdzu, samaisiet produktu.
• Produkta, virsmas un istabas temperatūrai jābūt vismaz + 5 °C.
• Optimālie lietošanas apstākļi ir no 15 līdz 25 °C
ar relatīvo gaisa mitrumu no 40 līdz 80%.
• Lai izvairītos no defektiem, krāsojiet plakni ar vienu piegājienu,
izmantojot mitrs uz mitra metodi.
• Virsmas apstrādes pazīmes ir atkarīgas no vairākiem faktoriem,
un tāpēc no tām nevar izvairīties (BFS datu lapa 25).
• Nekrāsojiet pastāvīgi elastīgās šuvju masas un blīvējošos profilus
(var izraisīt plaisu veidošanos vai Krāsas toņa maiņu)!
• Īpaši piemērots renovācijai. Parasti ir nepieciešams tikai viens slānis,
pateicoties augstajai segtspējai.
• Sakarā ar to, ka produkts ir bez konservantiem, mēs iesakām lietot tikai
tīrus instrumentus un atsevišķu krāsas trauku, pretējā gadījumā atlikušās
krāsas kvalitāte ievērojami samazinās.
• Krāsu šļakatas nekavējoties notīriet ar ūdeni.
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Uzklāšanas tehnika

Uzklāšanas
metode
Sprausla
(Ø mm)
Spray nozzle
(Ø collas)
Sprasulas
lenķis (°)
Smidzināšanas
spiediens(bar)
Smalks sietiņš
(mm)

Ar otu

Ar rulli

Bezgaisa
u.c.
(Airmix, Aircoat, u.c.)

-

-

0.53 – 0.63

-

-

0.021 – 0.026

-

-

50

-

-

150 – 180

-

-

0.2

Atšķaidīšana

ūdens

Atšķaidītājs %

0–5

Patēriņš
125 – 145
ml/m²
Apdarāmais
7–8
laukums
(m²/l)1)
1) iekļaujot atšķaidītāju un krāsas zudumus.

approx. 145
approx. 7

Virsmas forma, īpašības un mitrums ietekmē Krāsas patēriņu. Precīzu
patēriņa daudzumu nosaka iepriekš uzklājot izmēģinājuma slāņus.

Žūšana

Katra krāsas kārta žūst 3-4h.

(pie 23°C un 50% rel. mitruma)

Iepriekš sniegtie skaitļi ir atsauces vērtības. Žūšanas laiks ir atkarīgs no
pamatnes veida, Krāsas slāņa biezuma, temperatūras, gaisa apmaiņas un
relatīvā atmosfēras mitruma.
Zemāka gaisa temperatūra un / vai augsts atmosfēras mitruma līmenis var
pagarināt žūšanas laiku.

Instrumentu tīrīšana

Tūlīt pēc lietošanas ar ziepjūdeni.
Lai noņemtu nožuvušas krāsas atliekas, iesakām izmantot ADLER
Abbeizer Express 8313000300.
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Krāsojamā virsma

Absorbēt spējīgas minerālas virsmas – apmetums, betons u.c. Kā arī
ģipša apmetuma plāksnēm un kvalitatīviem iepriekšējiem sienu/griestu
krāsojumiem.

Virsmas īpašības

Pamatnei jābūt sausai, tīrai, spējīgai noturēt krāsu, bez atdalošām vielām,
piemēram, taukiem, vaska, silikona utt., Un bez putekļiem, kā arī
pārbaudīta piemērotība pārklājumam.
Lūdzu, ievērojiet ÖNORM B 2230 2. daļu. (Austrijas būvnormatīvs)
Skatīt arī VOB C daļas DIN 18363 3. punktu; krāsošanas un pārklāšanas
darbi.
Visi iepriekšējie pārklājumi, kurus nevar nokrāsot, ir rūpīgi jānoņem.

Virsmas sagatavošana

• Novērsiet nelielas plaisas, caurumus vai nelīdzenumus, izmantojot piemērotu
pildījuma materiālu/špakteli.
• Rūpīgi notīriet taukainus pleķus,
izmantojot ADLER Entfetter (attaukošanas līdzeklis) 80394.
• Tīrām, nedaudz absorbējošām, sausām un pārklājošām virsmām nav
nepieciešama iepriekšēja apstrāde.
• Likvidējiet krāsojamo virsmu pelējumu ar Aviva Schimmelex bez hlora
8312000200 vai Aviva Fungisan 8308000210.
Apmetumi javas grupās P II un P III
Ļaujiet jaunai apmetuma virsmai trīs līdz četras nedēļas palikt neapstrādātai.
Atkārtoti apmestas virsmas ir labi jānožāvē. Ja nepieciešams, apstrādājiet ar
fluosilikātu.
Uz rupji porainām un nedaudz slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti
Aviva Tiefengrund WV 4074000200.
Ģipsis un gatavie apmetumi javas grupās P IV un P V
Noslīpējiet špaktelēšanas pārpalikumus.
Uz rupji porainām un nedaudz slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti
Aviva Tiefengrund WV 4074000200.
Ģipškartona plāksnes (GKP)
Noslīpējiet špaktelētās šuves un rūpīgi notīriet putekļus.
Uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200, atšķaidītu ar ūdeni 1: 1.
Betona virsmas
Tīriet betona virsmas no netīrumu nogulsnēm, atdalošiem līdzekļiem vai pulvera
slāņiem mehāniski vai ar spiediena ūdens strūklas palīdzību (saskaņā ar
normatīvajiem aktiem). Uz rupji porainām un nedaudz slīpētām vai absorbējošām
virsmām uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.
Iepriekš krāsotas virsmas
Var pārkrāsot matētas krāsas un minimāli absorbējošus pārklājumus.
Uz rupji porainām un slīpētām vai absorbējošām virsmām uzklājiet grunti Aviva
Tiefengrund WV 4074000200.
Noslīpējiet glancētos vai gludos substrātus (piemēram, krāsotus un lateksa
substrātus, saķepinātus slāņus).
Līmes paliekas
Rūpīgi nomazgājiet un uzklājiet grunti Aviva Tiefengrund WV 4074000200.
Izvairieties no spīdīgas Aviva Tiefengrund WV 4074000200 nožāvēšanas!
Lūdzu, ievērojiet izstrādājumu tehnisko datu lapas.
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Grunts kārta

Skatīt – virsmas sagatavošana

Vidējā kārta

Ja nepieciešams, Aviva Terra-Naturweiß 4093050063, atšķaidīts ar
maks. 5% ūdens

Virsējā kārta

Aviva Terra-Naturweiß 4093050063, atšķaidīts ar maks. 5% ūdens

Iepakojuma izmēri

9L

Nokrāsa un spīdums

Naturāli balts (4093050063)
Lai nodrošinātu krāsas nokrāsas vienmērīgumu, uz konkrētās virsmas
izmantojiet tikai tādu materiālu, kam ir vienāds partijas numurs.

Papildus produkti

Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Aviva
Schimmelex chlorfrei 8312000200
)
Aviva Fungisan 8308000210
ADLER Abbeizer Express 8313000300
ADLER Entfetter 80394

Uzglabāšana

Vismaz 2 gadus oriģinālā noslēgtā traukā.
Pārliecinieties, ka produkts ir aizsargāts pret mitrumu, tiešiem saules
stariem, salu un augstām temperatūrām (virs 30 ° C).

Tehniskā specifikācija

GOS saturs
ES slieksnis Aviva Terra-Naturweiß (kat. A / a): 30 gm / l (2010).
Aviva Terra- Naturweiß satur mazāk nekā 1 g / l GOS.

GIS kods

BSW10

Drošības informācija

Papildu informācija par drošību pārvadāšanas, uzglabāšanas un
apstrādes laikā ir atrodama attiecīgajā drošības datu lapā, kā arī tur ir
norādes par iznīcināšanu. Pašreizējai versijai var piekļūt internetā
vietnē www.adler-lacke.com.
Pārstrādājiet tikai tos konteinerus, kuru atlikumi ir iztukšoti. Šķidro
materiālu atliekas jūs varat izmest kā krāsas un lakas uz ūdens bāzes
atkritumus un izžuvušo materiālu atliekas kā izžuvušas krāsas vai kā
sadzīves atkritumus.
Parasti jāizvairās no aerosolu ieelpošanas izsmidzināšanas laikā. To
nodrošina, pareizi izmantojot elpošanas masku (kombinētais filtrs A2 /
P2 - EN 141 / EN 143).
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