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Līdzeklis virsmu apstrādei pirms krāsošanas vai citas apdares, kad ir vajadzīga aizsardzība pret sēnītēm un 
aļģēm 
  

Pielietojums:   Ārdarbiem 

 Iekšdarbiem 

Piemērotība:     Var apstrādāt mūra, betona, apmetuma, ķieģeļa un citu materiālu virsmas  

 Var lietot ražošanas telpu apstrādei, kur tiek uzturētas paaugstinātas higiēnas pra-

sības  

 Ieteicams lietot priekšapstrādei veicot siltināšanas darbus 

 Nelietot eļļas traipu vai citu organiskas izcelsmes netīrumu mazgāšanai 

Īpašības:   Ļauj efektīvi cīnīties pret sēnīšu un aļģu koloniju veidošanos 

 Apstrādāto virsmu pēc nožūšanas var krāsot bez mazgāšanas 

 Nav nepieciešamas speciālas iemaņas produkta lietošanā  

Komponentes:   Biocīda demineralizēta ūdens šķīdums  

Tehniskie dati: 
 
 
 
 

 Forma  Bezkrāsains šķīdrums 

Blīvums, g/cm³ 1,00  

pH 6 - 8 
 

Pamatnes 
sagatavošana: 

  Apstrādājamai virsmai jābūt  tīrai un sausai  

 Netīras un puteklainas virsmas attīrīt un skalot ar augstspiediena mazgātāju 

 Pirms apstrādes skalotās virsmas kārtīgi izžāvēt 

Izstrāde:   Šķīdumu apstrādājamajai virsmai uznest ar krāsotāja rullīti, otu vai pulverizatoru tik 

daudz, cik virsma spēj uzsūkt  

 Pēc nožūšanas var veikt virsmas krāsošanu, apmešanu,apdari u.c. būvniecības 

darbus 

Papildus norādījumi 
izstrādei: 

  Apstrādajamās virsmas un apkārtējā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5ºC 

  Nestrādāt lietus un stipra vēja laikā  

 Darbarīku tīrīšana nav nepieciešama, jo nožūstot, tie ir gatavi turpmākai lietošanai. 

Ja darbarīki ir kļuvuši netīri no saskares ar apstrādājamo virsmu, tos mazgāt ar 

ūdeni 

Patēriņš:   Patēriņš atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā arī no apstrādašanas 

metodes un apstakļiem 

 Betons, kaļķa/cementa apmetums SAKRET CLP+ – 3-5 m²/l 

 Māla ķieģelis – 12-14 m²/l 

 Minerālais dekoratīvais apmetums SAKRET SBP 2 mm – 2-4 m²/l 

 Keramzītbetona bloki – 1,5-3 m²/l 

Iepakojums:   PE pudele 1 l / kastē 15 gb. / pilna palete 360 gb. 

 PE kanna 5 l / pilna palete 72 gb 

 PE kanna 10 l / pilna palete 36 gb. 

Uzglabāšana:   Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 36 mēneši  

 Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C 

 Sargāt no sala! 

Utilizācija:   Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām  

Drošības informācija:   Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās. 
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Papildus informācija:   Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5% 

 

 
 
 

Krāsa (bāze) Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

 1 l 360 gb./pal. 4751006564640 

 5 l 72 gb./pal. 4751006564305 

 10 l 36 gb./pal. 4751006564312 

 
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. 

 


