
Apm. 7-10 m² no viena komplekta atkarībā no pamatnes
īpašībām.
Precīzu patēriņu nosakiet, veicot izmēģinājuma klājumu

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Pamatkārta:
Uzklāt neatsšķaidītu Alpina Gold-Effekt Basis ar iepriekš samitrinātu 
rullīti biezā kārtā. Vienā piegājienā uzklāt joslu 50-100cm platumā, ja 
jāapstrādā lielāka platība, darbs jāveic vairākos piegājienos. Pēc 
tam uzreiz virsmu strukturēt ar krustu-šķērsu kustībām izmantojot 
Alpina ķelli un ļaut 12 stundas nožūt.
Nobeiguma pārklājums:
Pēc nožūšanas ar rullīti uzklāt neatšķaidītu Alpina Gold-Effekt Finish. 
Materiālu uzklāt joslās 50-100cm platumā. Pēc tam uzreiz virsmu 
krustu-šķērsu strukturēt un nolīdzināt ar Alpina ķelles malu. 
Izlīdzināšanas laikā ar ķelli noņemto materiālu atkārtoti neuzklāt.
Gadījumos, kad tiek pārklātas lielākas vienlaidu platības, 
rekomendējam darbus veikt divatā, lai izvairītos no skaidri 
saskatāmām salaiduma vietām.

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

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 4-6 
stundām, nākamo kārtu var uzklāt pēc 12 stundām. Pie zemākas 
temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug. 

Izmantojama uz gludām iekšdarbu virsmām, kas ir
piemērotas dispersijas krāsām.

– atšķaidāma ar ūdeni
– praktiski bez smakas
– viegli iestrādājama

Īpašības:

Krāsu toņi/ tonēšana:

Žūšanas laiks:

Piemērotas pamatnes:

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Patēriņš:

Samtaini spīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Zeltainam spīdumam

Produkta priekšrocības:

Produkta apraksts: 

Veido samtaini spīdīgu zelta efektu Uzklāt ar rullīti un strukturēt ar ķelli (ķelle iekļauta komplektā).
Neveikt iestrādi, ja temperatūra ir zem +5°C.
Darbarīkus mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

GOLD-EFFEKT

Iepakojums:
Bāzes materiāls: 3 l
Noslēguma materiāls - 1,1 l
Alpina ķelle

Spīduma pakāpe:

Efektkrāsa samtaini spīdīgu sienu veidošanai zelta krāsā.
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GOLD-EFFEKT

Pamatnes sagatavošana: Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:
Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju,
brīvai no atgrūdošām vielām un ar līdzenu virsmu. Atkarībā no 
pamatnes raupjuma, uzklāt 1-2 kārtas smalkgraudainas špakteles, 
noslīpēt un gruntēt ar Alpina Grundierung.

Matētus, vāji uzsūcošus pārklājumus pārstrādāt bez
iepriekšējas sagatavošanas.
Spīdīgas virsmas un lakas pārklājumus uzraupināt.

Kaļķa-cementa apmetumi: Pārklājumi ar vāju nestspēju:
Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai
mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus,
atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntēt ar Alpina
Grundierung. Klājot uz tapetēm ar labu neststpēju, tām jābūt 
vismas vienu reizi krāsotām ar dispersijas krāsu.

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.

Cietus, normāli uzsūcošus apmetumus pārklāt pēc 
nošpaktelēšanas un gruntēšanas. Uz rupji porainām,
birstošām, uzsūcošām apmetuma virsmām pirms tam uzklāt
gruntējumu ar Alpina Grundierung.

Ģipša apmetumi, ģipškartons, dispersijas špakteles:
Noslīpēt cieto kalcītu kārtu uz špakteles un apmetuma, 
pāršpaktelēt plākšņu salaidumus, noslīpēt un notīrīt putekļus, pēc 
slīpēšanas vienmēr gruntēt ar Alpina Grundierung.
Betons:
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas,
drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa -cementa 
apmetumus

Ķieģeļu un mūra sienas:
Pirms pārklāšanas nošpaktelēt.

Uzmanību: Likvidācija:

Vietas ar defektiem:
Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar 
smalkgraudainu špakteli. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina 
Grundierung.

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt 
no bērniem. Satur 1,2-benzizotiazolīn-3-onu, reakcijas masu: 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-
onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

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

TI Nr. 13535_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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