
Akcenta piedošanai sienām ar mirdzošu daļinu palīdzību
Viegli uzklājama
Nodilumizturīga

Krāsu labi samaisīt. Uzklāt ar otu, rullīti. Neveikt iestrādi, ja
temperatūra (apkārtnes un pamatnes) ir zem 5°C. Darbarīkus 
mazgāt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.

CRYSTAL EFFEKT

Iepakojums:
1 l

Spīduma pakāpe:

Caurspīdīga lazūra ar mirdzošu kristāla efektu iekšdarbiem. 
Pateicoties pievienotajiem, maigi vizuļojošajiem kristāla efektiem un 
smalkgraudainajai virsmas struktūrai, lazūra piešķir baltām vai 
krāsainām iekšdarbu sienām mākslinieciski dzīvu raksturu.

Zīdaini spīdīga

Darbarīki / temperatūra:

Mirdzošu kristālu efektam

Produkta priekšrocības:

Produkta apraksts: 

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma ir sausa pēc 6-8 
stundām un pilnībā izžuvusi pēc apm. 12 stundām. Pie zemākas 
temperatūras un lielāka gaisa mitruma žūšanas laiks pieaug. 

Pielietojama uz visām parastām iekšdarbu virsmām, kas ir
piemērotas dispersijas krāsām.

-  ar augstu noslogojamību
-  labi tīrāma
-  nesatur šķīdinātājus un mīkstinātājus
- ar samazinātu emisiju
- ekoloģiska
- viegli iestrādājama

Īpašības:

Krāsu toņi/ tonēšana:

Žūšanas laiks:

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv

Gruntējums:
Pēc vēlmes pamatni sagatavot baltu, krāsainu, gludu vai
strukturētu.
Nobeiguma pārklājums:
Uz sagatavotās, sausās pamatnes uzklāt Alpina Crystal Effekt ar 
Alpina rullīti vai ar Alpina birsti. Mirdzuma efekta  pastiprināšanai var 
uzklāt otru kārtu.

Caurspīdīga ar zelta, sudraba vai pērļu spīduma pigmentiem.

Sastāvs: 

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. 6 m2 /l (apm. 150 ml/m2) uz gludas pamatnes. Uz raupjām 
virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu nosakiet, veicot 
izmēģinājuma klājumu

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

Sargāt no bērniem. Drošības datu lapa ir pieejama pēc 
pieprasījuma. 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. 232_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

Ķieģeļu un mūra sienas:
Sagatavot kā apmetumus.

Uzmanību: Likvidācija:

Vietas ar defektiem:
Mazas bojājumu vietas (līdz 3 mm diametrā) izlabot ar Alpina 
smalkgraudaino špakteli. Lielus bojājumus izlabot ar piemērotu 
remonta javu. Izlabotās vietas pārgruntēt ar Alpina Grundierung un 
tad pārklāt ar Alpina In-House Style 3

Alkīda/ akrila un dispersijas krāsas ar vāju nestspēju vai
mākslīgo sveķu apmetuma pārklājumus, līmes krāsu klājumus,
atlupušas tapetes pilnībā noņemt. Gruntējums 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. Cieti, normāli 
uzsūcoši apmetumi uzreiz bez iepriekšējas apstrādes pārklājami ar 
kādu no Alpina krāsām. Uz rupji porainiem, uzsūcošiem, viegli 
drūpošiem apmetumiem vispirms uzklāt grunti Alpina Grundierung, 
pēc tam pārklāt ar kādu no Alpina krāsām.

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., pēc tam 
pārklāt ar kādu no Alpina krāsām.
Betons:
Iespējamos esošos atgrūdošos atlikumus, kā arī birstošas,
drūpošas vielas noņemt, pēc tam apstrādāt kā kaļķa -cementa 
apmetumus

CRYSTAL EFFEKT

Pamatnes sagatavošana: Nestspējīgi alkīda/akrila vai dispersijas krāsu pārklājumi:
Pamatnei pēc tīrīšanas jābūt cietai, tīrai, ar labu nestspēju un
brīvai no atgrūdošām vielām. Iesakām veikt nosedzošu
gruntējumu ar matētu vai zīdaini matētu dispersijas krāsu vai
akrila laku.

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

Kaļķa-cementa apmetumi: Pārklājumi ar vāju nestspēju:

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA
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KONTAKTI
 


