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Ātri žūstoša pusspīdīga alkīda krāsa ar pretkorozijas pigmentu 
  

Pielietojums:   Metālam 

 Profesionālai lietošanai 

Piemērotība:     Metāla virsmu krāsošanai, kuru ekspluatācija notiks atmosfēras iedarbībai pakļau-

tos apstākļos  

 Īpaši piemērota lietošanai, ja nepieciešams žūšanas ātrums tehnoloģiskajā procesā 

Īpašības:   Ar pretkorozijas pigmentu  

 Ātri žūst 

 Pusspīdīga 

 Laba segtspēja 

 Nepiloša 

 Balta un tonējama pēc RAL toņkartes  

 Laba klimata izturība 

 Var lietot jūras klimatam 

Komponentes:   Alkīda sveķi 

 Pretkorozijas pigments 

 Pigmenti 

 Pildvielas 

 Šķīdinātājs 

 Tehnoloģiskās piedevas 

Tehniskie dati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tonis Balta un tonējama (A un C bāzes) 

Atšķaidītājs Atšķaidītājs A001  

Spīdums Pusspīdīga 

Žūšanas laiks  

 

Sausas plēves biezums 40 µm 
+ 10°C + 23°C + 35°C 

Putekļi nelīp pēc 40 min 15 min 10 min 

Var krāsot nākamo kārtu pēc 1-4 st 0,5-2 st 30 min 
 

Blīvums, g/cm³ 1,15 – 1,30 

Sausais atlikums, % 58 
 

Pamatnes 
sagatavošana: 

  No krāsojamās virsmas jānotīra eļļas, taukvielas, sāļi, netīrumi un korozijas produkti 

  Iepriekš krāsotas virsmas noslīpēt  un notīrīt slīpēšanas putekļus 

 Krāsojamai virsmai jābūt sausai 

 Virsmu nogruntēt ar pretkorozijas grunti AntiRust 

Izstrāde:   Krāsu pirms lietošanas rūpīgi samaisīt  

 Krāsu virsmai jāuznes ar pulverizatoru vai otu 

 Nepieciešmības gadījumā krāsu atšķaidīt ar atšķaidītāju A001 (līdz 10% no 

tilpuma) 

 Augstspiediena smidzinātāja sprausla 0,011”-0,015”, spiediens 120-160 bar, 

smidzināšanas leņķi izvēlas atkarībā no krāsojamās konstrukcijas formas  

Papildus norādījumi 
izstrādei: 

  Krāsojamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai gruntēšanas un žūšanas laikā 

jābūt ne zemākai par +5ºC un gaisa relatīvajam mitrumam ne lielākam par 80% 

 Instrumentus mazgāt ar atšķaidītāju A001 uzreiz pēc darba veikšanas 

Patēriņš:   12 m
2
/l - sausās plēves biezums 40 µm (slapjās - 85 µm) 

 8 m
2
/l - sausās plēves biezums 60 µm (slapjās - 130 µm) 

 Patēriņš atkarīgs no virsmas veida, kā arī no krāsošanas metodes un apstākļiem 
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Iepakojums:   Metāla spainis 18 l / pilna palete 22 gb. 

Uzglabāšana:   Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši  

 Glabāt pie temperatūras -10°C līdz +25°C 

Utilizācija:   Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām  

Drošības informācija:   Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 

 Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/i) 500 g/l. Maksimālais GOS 

daudzums produktā < 500  g/l.  

Papildus informācija:   Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5% 

 

 
 

Krāsa (bāze) Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

Balta (A bāze) 18 l 22 gb./pal. 4751006563049 

C bāze 18 l 22 gb./pal. 4751006563674 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta  uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi. Ražotājs nav 
atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu 
sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju.  Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības, 
ekspluatāciju īpašību deklarācijā. 

 


