Projekt 7 Aqua
Matēta, ūdens bāzes krāsa sienām un griestiem mitrās telpās iekšdarbos.
Projekt 7 Aqua ir matēta, mazgājama un mitrumu atgrūdoša akrila krāsa ar augstu nodilumizturību (1.klase).
Šis produkts ir piemērots sienu un griestu krāsošanai iekštelpās, vietās, kur nepieciešama augsta mazgājamība un / vai ir
pakļauta mitruma iedarbībai. Krāsa piešķir noturīgu virsmas klājumu un satur visus nepieciešamos komponentus krāsošanai
mitrās vietās.
Projekt 7 Aqua ir ideāli piemērots virtuvei, vannas istabām, mazgāšanas telpām, ražošanas telpām, medicīnas iestādēm un
pārtikas pārstrādes uzņēmumiem. Noturīga pret stipriem mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem.
Piemērota uzklāšanai uz betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras tapešu krāsošanai.
•
•
•
•

Krāsa ir ātri žūstoša, viegli uzklājama, nešļakstās krāsojot, ļauj ātri krāsot lielus laukumus
Tai piemīt laba adhēzija
Neitrāla smarža
Satur pretpelējuma piedevas

Virsmas sagatavošana
•
No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu, krīta vai kaļķa krāsu. Spīdīgas virsmas noslīpēt
matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteļtepi. Virsmai pirms lietošanas ir
jābūt tīrai un sausai.
•
Porainas apmetuma un betona virsmas ieteicams nogruntēt ar Micro vai Projekt Primer Aqua.
•
Pirms sākat krāsot, pareizi aizsargājiet grīdu un mēbeles.
Uzklāšana
•
Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt
•
Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 2-4
stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Aptuveni pēc 24h krāsa ir pilnībā nožuvusi
•
Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +50C un gaisa mitrums pārsniegt 80%
•
No darbarīkiem izstrādāt atlikušo krāsu un mazgāt ar ūdeni pirms krāsa nožuvusi.
•
Ar krāsoto virsmu dažas nedēļas pēc krāsošanas jāpaietas saudzīgi, jo galējo cietību un izturību normālos apstākļos
krāsa sasniedz pēc 1 mēneša. Ja virsmas nepieciešams tīrīt ātrāk, virsmu tīra viegli ar birsti, lupatu vai sūkli.

Veselības un vides aizsardzība. PROJEKT 7 Aqua nav kaitīga cilvēka veselībai un apkārtējai videi. Krāsa nesatur
šķīdinātājus un viegli gaistošus organiskus savienojumus. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Uzmanību! Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu
[EK Nr 220-239-6] (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
VOC: Produkts satur maks. 30 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 30 grami GOS/l (kat. A/a).
Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: IPBC.
Tehniskā informācija
Lietošana

Iekšdarbos

Patēriņš

6-8 m2/l atkarībā no virsmas

Saistviela

Stirolakrils

Noturība pret mitru berzi

1.klase, SFS-EN 13300, (ISO 11998)

Spīdums

7% matēta

Uzklāšanas metode

Ota, rullis vai pulverizetors

Blīvums

1,33kg/l

Sausais atlikums

39% no tilpuma

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens

Bāzes krāsa

A/C bāze, tonējama

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
Pārkrāsot pēc 2-4h,
sauss pēc 24h atkarībā
no gaisa temp. un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

0,9L, 2,7L, 9L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no
izgatavošanas brīža (sk. partijas Nr.)
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