
Produktfoto

Piemērotas pamatnes:

Mākslīgo sveķu dispersija, ūdens, minerālās pildvielas un pigmenti, 
piedevas.
EU robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šajā produktā (Kat. A/a): 
30 g/l. Produkts satur < 1 g/l GOS (VOC).

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Patēriņš:
Apm. 7 m² /l (apm. 150 ml/m²) uz gludām pamatnēm. Uz raupjām 
virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet, veicot 
izmēģinājuma pārklājumu.

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Gruntējums:
Alpina Kolorant, atšķaidīt ar maks. 10% ūdens. 
Nobeiguma pārklājums:
 Ar neatšķaidītu Alpina Kolorant, nepieciešamības gadījumā 
atšķaidīt ar maks. 5% ūdens.

Oranža, sarkana, dzeltena, zila, melna, keramikas krāsā, aprikožu, 
umbra, saules dzeltena, paparžu zaļa, tumši brūna, kastaņu, sarkani 
brūna, violeta, okers, zaļa. Krāsas savā starpā ir samaisāmas 
jebkādos variantos.
Veicot tonēšanu, vienmēr samaisiet visu nepieciešamo krāsu, lai 
izvairītos no krāsu toņu atšķirībām. Izmantojot lateksa krāsas, veikt 
izmēģinājuma pārklājumu,  jo stipri saistītas krāsas  izžūstot var būt 
tumšākas. 

ALPINA KOLORANT dzeltenais krāsu tonis, to stipri atšķaidot  ar 
baltu, ārdarbos ir vāji noturīgs pret UV starojuma ietekmi. Tādēļ 
ārdarbos tos vienmēr izmantot  kopā ar citiem krāsu toņiem (piem., 
okeru). Krāsu toņi - saules dzeltens, oranžs, dzeltens un sarkans - 
satur organiskus pigmentus, kam pēc dabas ir maza segtspēja. Tādēļ, 
veicot pilntoņu pārklājumus ar šiem toņiem, gruntējumam pievienot  
apm.  5 –10%  baltās fasāžu vai lateksa iekšdarbu krāsas.

Sastāvs: Papildus norādes:

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa un 
pārkrāsojama pēc 4-6 stundām. Pilnībā izžuvusi un noslogojama 
virsma ir pēc apm. 3 dienām. Pie zemākas temperatūras un lielāka 
gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug. 

Minerālās pamatnes
− kaļķa-cementa apmetumi
− ģipša apmetumi / ģipškartons
− ķieģeļi / betons
Veci nestspējīgi pārklājumi 
− dispersijas krāsas; dispersijas špakteles; dispersijas apmetumi

− izturīga pret laika apstākļiem
− atšķaidāma ar ūdeni
− nesatur šķīdinātājus
− ilgi neizbalē UV staru ietekmē, spilgta, viegli iemaisāma.
− ar augstu noslogojamību (Mitrās tīrīšanas klase 2  saskaņā ar DIN 
EN 13 300)
− ar labu difūzijas spēju (klase 2 saskaņā ar DIN EN 1062)
− viegli iestrādājama

Īpašības:

Krāsu toņi/ tonēšana:

Žūšanas laiks:

zīdaini matēta

Darbarīki / temperatūra:

Krāsa tonēšanai

Produkta priekšrocības:

Produkta apraksts: 

Lieliski piemērota izteiksmīgiem, noturīgiem reklāmas uzrakstiem un 
gleznojumiem
Izturīga pret UV staru iedarbību
Ūdeni atgrūdoša

Krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinot.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C. 
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni.

KOLORANT

Iepakojums:
0,5 l

Spīduma pakāpe:

Dispersijas-pilntoņa krāsas piesātinātu, pret laika apstākļiem izturīgu 
fasādes un iekšdarbu krāsojumu ar lielu noslodzi veikšanai, kā arī 
dispersijas krāsu tonēšanai. Lieliski piemērota izteiksmīgiem, 
izturīgiem reklāmas uzrakstiem un gleznojumiem
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KOLORANT

Pamatnes sagatavošana: Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:
Pilnībā noņemt sūnas, aļģes, laikapstākļu ietekmē radušās brīvās 
daļiņas un netīrumu nogulsnes mehāniski vai  nomazgājot ar 
augstspiediena strūklu. Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, sausai, 
tīrai, nestspējīgai un bez atdalošām vielām.

Spīdīgas virsmas un alkīda/ akrila krāsas klājumus uzraupināt. 
Netīrus, krītainus vecos krāsojumus notīrīt, izmantojot ūdens
spiediena strūklu. Veikt gruntējumu ar Alpina In-House Style 7, 
atšķaidītu ar ūdeni līdz 5% no tilpuma, vai Caparol Capagrund 
Universal.

Kaļķa-cementa apmetumi: Minerāli pārklājumi, pārklājumi ar vāju nestspēju:
Noņemt pilnībā, izmantojot slīpēšanu, slaucīšanu,
nokasīšanu, nomazgāšanu ar ūdens spiediena strūklu vai līdzīgu 
metodi. Veicot mitro tīrīšanu, virsmām pirms tālākas apstrādes ļaut 
labi nožūt. Gruntēt ar Alpina Grundierung.

Pelējuma, nikotīna, ūdens, kvēpu, tauku pleķi:
Pelējumu vai sēnīti noņemt mehāniski, veicot mitro slaucīšanu, 
nokasot vai noskrāpējot. Skartās virsmas gruntēt ar pretpelējuma 
grunti, pēc tam uzklāt Alpina Küche und Bad. Nikotīna, ūdens, 
kvēpu vai tauku pleķi: nomazgāt ar ūdeni, kam pievienots taukus 
šķīdinošs sadzīves tīrīšanas līdzeklis, un ļaut labi nožūt. Pēc tam 
gruntēt ar piemērotu izolējošo grunti.

Jaunus apmetumus atstāt neapstrādātus 4 nedēļas. Uz rupji 
porainiem, uzsūcošiem, viegli drūpošiem apmetumiem vispirms 
uzklāt grunti Alpina Grundierung.

Betons:
Betona virsmas ar netīrumu nogulsnēm vai ar saistvielas plēvīti 
notīrīt mehāniski vai  izmantojot ūdens spiediena  strūklu.
Uz vāju uzsūcošām vai gludām virsmām veikt gruntējumu ar  
Capagrund Universal.
Uz normāli vai stipri uzsūcošām pamatnēm veikt gruntējumu ar 
Alpina Einlassgrund vai Alpina Grund-Konzentrat.

Ķieģeļu un mūra sienas:
Krāsošanai piemēroti tikai sala izturīgi fasādes akmeņi vai klinkera 
ķieģeli bez kaļķa pieslēgumiem. Mūrim jābūt bez plaisām, sausam 
un bez sāļiem. Gruntēt ar Alpina Grundierung.

Uzmanību: Likvidācija:

Vietas ar defektiem:
Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar piemērotu 
smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu 
remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā 
informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no 
bērniem. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazolīn-3-ons, reakcijas 
masa: 5-hlor-2-metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 247-500-7] un 2-
metil-4-izotiazolīn-3-ons [EK Nr. 220-239- 6] (3:1), 2-metil-4-
izotiazolīn-3-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu savākšanas vietā. 
Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā celtniecības 
atkritumi.

TI Nr. 090_LV   2019.gada janvāris
Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem 
tehnikas sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu 
daudzveidību un katra konkētā objekta īpatnības, 
pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt minēto 
produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā 
objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā 
informācija zaudē savu spēku.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt  
SIA DAW Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@daw.lv

Uzglabāšana:
Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā telpā, pie temperatūras ne zemākas 
par +5°C. Derīguma termiņš: 24 mēneši slēgtā oriģināliepakojumā.
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