AL37 EKOFLEKS - Silikāta - silikona krāsa
Atmosfērizturīga krāsa ar augstu tvaika caurlaidību
ārdarbiem un iekšdarbiem. Īpaši noturīga pret
nosmērējumiem.
• Augsta tvaika caurlaidība
• Augsta izturība pret apkārtējās vides agresīvu
faktoru iedarbību
• Izturīga pret nodilumu
• Izturīga pret sārmu iedarbību
• Ekoloģiski tīra

Pielietošana
Augsti kvalitatīvs, dekoratīvs pārklājums ārējām un iekštelpu virsmām. Veido īpaši stabilu un elastīgu
virsmu ar augstu izturību pret mehāniskajām slodzēm un pret apkārtējās vides iedarbību, tādu kā:
UV-staru iedarbība, nodilums, gaisa temperatūras svārstības, jūras gaisa un netīra gaisa iedarbība.
Iekšdarbiem krāsa rekomendējama telpās, kurām ir paaugstinātas ekspluatācijas slodzes
(nodilums/mitrums). Ārējos darbos tiek lietota pie visiem minerālo pamatņu veidiem, akrila un silikona
apmetumiem, agrāk krāsotām virsmām. Iekšdarbos - arī pie organisko pamatņu veidiem, tadiem kā
gipškartons, tapētes, kokskaidu plaksnes. Tiek lietota gan jauno virsmu krāsošanai, gan veco virsmu
renovācijai. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa ar labu segtspēju. Viegli un vienkārši lietojama. Izturīga
pret sārmu iedarbību. EKOFLEKS AL37 krāsu ir iespējams tonēt 180 krāsu veidos. Nav paredzēta koka
un metāla virsmām, kā arī horizontālām virsmām ar mehānisko un ūdens slodzi.
Lietošanas instrukcija
Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem adhēziju mazinošiem traipiem, kā arī bez
redzamiem bojājumiem. Bioloģiskās korozijas gadījumā virsmas bioloģiskos veidojumus vai
mikroorganismus nepieciešams noņemt ar metāla birsti vai apstrādāt virsmu ar antibakteriālo līdzekli,
atbilstoši instrukcijai. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntēt to ar grunti EKOFLEKS GL25. Pirms
pielietošanas produktu EKOFLEKS AL37 nepieciešams rūpīgi samaisīt. Uzklāt krāsu EKOFLEKS AL37,
(nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni ne vairāk par 5 %). Uzklāt ar otu, veltni, krāsas
smidzinātāju. Lai izvairītos no atsevišķu virsmu redzamām savienojuma vietām, apstrādātās virsmas
materiāls jāuzklāj ar metodi “mitrs pa mitru”. Nav ieteicams uzklāt pie temperatūras zem +5˚C vai virs
+35˚C, stipra vēja laikā vai pie augsta gaisa mitruma. Pie temperatūras +20˚C un gaisa relatīvā mitruma
65% virsma pēc 3-4 stundām ir gatava nākamā slāņa uzklāšanai. Pārklājums ir pilnīgi sauss un ir spējīgs
izturēt slodzi apmēram pēc 72 stundām. Šis laiks palielinās pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa
mitruma. Instrumentus nomazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas. Nožuvušo krāsu var notīrīt ar
organisku šķīdinātāju.
Lietošanas un glabāšanas nosacījumi
Darbus veikt pie pamatņu temperatūras no +5˚C līdz +35˚C. Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar
pastāvīgu temperatūru no +5˚C līdz +30˚C. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12
mēneši no izgatavošanas datuma, kas norādīts uz iepakojuma.
Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu
ieteicams utilizēt speciālos plastmasai paredztos konteineros, atkārtotai izmantošanai. Pēc nožūšanas
materiāla atlikumus var utilizēt kā celtniecības atkritumus vai vecās krāsas, arī kā saimniecības
atkritumus.
Drošības noteikumi
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Gadījumā, ja produkts ir nokļuvis acīs, nekavējoties izskalot acis ar
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lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.
Tehniskie dati
Sastāvs:

Ūdens polimēru dispersija, modificējošās piedevas,minerālie aizpildītāji

Krāsa:

Balta

Pamatnes un gaisa temperatūra:

no +50С līdz +350С

Nožūšanas laiks:

no 3 līdz 4 stundas

Patēriņš:

no 0,3 līdz 0,4 L/m2 uz divām kārtām, atkarībā no virsmas

Derīguma termiņš:

12 mēneši

Iepakojums:

10L; 20L.
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