EL15 EKOFLEKS - Ūdensdispersijas krāsa UNIVERSAL
Matēta krāsa ar augstu segtspēju un aizpildīšanas
spēju. Izturīga pret mazgāšanu.
• Augsta segtspēja
• Izturīga pret sārmu iedarbību
• Tvaikcaurlaidīga
• Laba adhēzija pie pamatnēm
• Ekoloģiski tīra

Pielietošana
Paredzēta krāsošanai iekštelpās. Izveido matētu, kvalitatīvu virsmu, noturīgu pret mazgāšanu. Īpaši
rekomendējama iekštelpu sienu un griestu krāsošanai, kuras tiek pakļautas augstām ekspluatācijas
slodzēm. Tiek lietota gan jaunām virsmām, gan remontējot vecās. Ar ūdeni šķīdināma tiksotropa krāsa.
Nekavē ūdens tvaika difūziju, t.i., ļauj sienai “elpot” un laist mitrumu uz āru. Piemīt laba segtspēja un
laba adhēzija pie visa veida virsmām. Vienkārši lietojama. Izturīga pret sārmu iedarbību. Krāsas tonis –
balts (baltuma pakāpe ne mazāk par 93%). Krāsu var tonēt ar pigmentiem. Lai izvairītos no iespējamās
krāsu atšķirības, patstāvīgi testējot, jātonē uzreiz viss nepieciešamais materiāla daudzums, sajaucot
atsevišķas produktu tonētas partijas savā starpā. Nav paredzēta metāla krāsošanai.
Lietošanas instrukcija
Virsmai jābūt sausai un tīrai, bez tauku, eļļas, vaska un citiem materiālu adhēziju mazinošiem traipiem,
kā arī bez redzamiem bojājumiem. Iepriekš krāsotās virsmas vispirms attīrīt no vecā nolupušā seguma un
ar smilšpapīru noslīpēt līdz matētai un rūpīgi attīrīt. Bioloģiskās korozijas gadījumā uzaugusī virskārta vai
mikroorganismi ir jānotīra ar metāla birsti un jāapstrādā virsma ar antibakteriālo līdzekli atbilstoši
instrukcijai. Sagatavot virsmu krāsošanai, nogruntējot to ar grunti EKOFLEKS GL25. Koka virsmas krāsot
iepriekš apstrādājot ar atbilstošo grunti. Pirms lietošanas produktu EKOFLEKS EL15 ir nepieciešams
kārtīgi samaisīt. Uzklājot krāsu EKOFLEKS EL15, nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni, bet ne
vairāk kā par 5 %. Uzklāt ar otu, veltni vai krāsas smidzinātāju. Lai izvairītos no atsevišķu apstrādāto
virsmu vietu savienojošo līniju redzamības, produkts ir jāuzklāj vienā piegājienā ar metodi “mitrs pa
mitru”. Pie temperatūras +20°С un relatīva gaisa mitruma 65% virsma jau pēc 2-3 stundām ir sausa un
gatava nākamā slāņa uzklāšanai. Pārklājums ir pilnīgi sauss un gatavs izturēt slodzi apmēram pēc 72
stundām. Šis laiks pieaug pie zemākas temperatūras un lielāka gaisa mitruma. Instrumenti ir jānomazgā
uzreiz pēc darbu veikšanas un krāsas izžūšanas, ar organisku šķīdinātāju.
Lietošanas un glabāšanas nosacījumi
Darbus veikt pie virsmas temperatūras no +50С līdz +350С.Glabāt oriģinālajā iepakojumā, telpā ar
pastāvīgu temperatūru no +50С līdz +300С. Transportējot pasargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš – 12
mēneši no izgatavošanas datuma.
Utilizācijas instrukcija
Materiālu nedrīkst noskalot kanalizācijā un pieļaut tā nokļūšanu notekūdeņos. Plastmasas iepakojumu
ieteicams utilizēt speciālos plastmasai domātos konteineros,. Pēc izžūšanas 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
lielu daudzumu ūdens un griezties pie ārsta pēc medicīniskās palīdzības.
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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 5 stundas

Patēriņš:

no 0,2 līdz 0,3 L/m2 uz divām kārtām, atkarībā no virsmas

Derīguma termiņš:

12 mēneši

Iepakojums:

5L; 10L.
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