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Minerālais pigments minerālo apmetumu un javu tonēšanai 
  

Pielietojums:   Iekšdarbiem un ārdarbiem 

 Sienu apdarei 

Piemērotība:     Krāsainiem betoniem 

 Mūrjavu, cementa un kaļķu krāsu izgatavošanai 

 Visu veida cementa un kaļķu saistvielas būvmateriāliem 

Īpašības:   Noturīgs pret UV starojumu 

 Efektiva sistēma izmaksu ziņā 

 Pigmenti ir neorganiskas izcelsmes, kas nodrošina ilgstošu toņu noturību jebkurā 

klimatā 

 Būvniecībā iespējams apvienot divas operācijas – apmešanu un krāsošanu 

 Nesatur šķidinātājus 

Komponentes:   Minerālais pigments 

 Pildvielas  

Tehniskie dati: 
 
 
 

 Agegātstāvoklis  pulverveida  

Krāsa  

130 – sarkana; 920 – dzeltena 

375 – melna; 01 – zaļa 

686 – brūna; 4960 - orandža  

pH 3,5-8 

Šķīdība (ūdenī), +20°C Veido emulsiju 
 

Pamatnes 
sagatavošana: 

 Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem 

un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām 

u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.  

Virsmai pirms apmetuma uzklāšanas jābūt gruntētai ar grunti SAKRET PG 

Izstrāde:   Pievienojiet pigmentam siltu ūdeni līdz atzīmei uz trauciņa sienas 

 Aizveriet trauciņu un rūpīgi to sakratiet līdz pigments ir vienmērīgi izšķidis ūdenī 

 Visu pigmenta šķīdumu pievieno ūdenim, kas paredzēts dekoratīvā apmetuma 

sagatavošanai 

 Pievienojiet SAKRET sauso apmetuma maisījumu 

 Rūpīgi samaisiet apmetumu, pagaidiet 10 min. Un samaisiet atkārtoti 

 Klājiet dekoratīvo apmetumu uz iepekš gruntētas virsmas (tumšu toņu gadījumā, 

grunti iesakam tonēt) 

 Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C 

Papildus norādījumi 
izstrādei: 

  Lai nodrošinātu vienmērīgu virsmas krāsojumu, ievērojiet vienam maisam 

pievienojamā pigmenta un ūdens daudzumu. Lietojiet precīzi tādu pašu ūdens 

daudzumu katram nākamajam apmetuma maisam. 

 Ja apmetuma java darba laikā sāk saistīties, nepievienojiet ūdeni, bet atkārtoti 

samaisiet. 

 Uzklājot dekoratīvo apmetumu, jācenšas visu virsmu noklāt vienā piegājienā. Ja tas 

nav iespējams, veidojiet savienojumu vietas ar krāsotāju lentes palīdzību. Brīvi 

veidota savienojuma vieta starp dažādos laikos klātu apmetumu, vēlāk būs viegli 

pamanāma. 

 Instrumentus mazgāt ar ūdeni uzreiz pēc darba veikšanas 
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Patēriņš, :   Viens pigmenta trauciņš paredzēts vienam maisam (25 kg) SAKRET dekoratīvā 

apmetuma (SBP vai MRP). 

Iepakojums:   PE glāzīte 0,5 l/ kastē 24 gb./ pilna palete 576 gb.. 

Uzglabāšana:   Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 48 mēneši  

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

Utilizācija:   Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām . 

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

Papildus informācija:   Apmetums un krāsu pigmenti ir minerālas izcelsmes, tāpēc žūšanas laikā to tonis 

mainīsies atkarībā no žūšanas apstākļiem.  

 Svaigu apmetumu sargājiet no lietus un pārāk straujas izžūšanas, izvairieties no 

tiešiem saules stariem apstrādes laikā. 

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

Krāsas kods Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

130-1 200 g 576 gb/ pal. 4751006561182 

130-2 200 g 576 gb/ pal. 4751006561199 

130-3 200 g 576 gb/ pal. 4751006561205 

686-1 200 g 576 gb/ pal. 4751006561212 

686-2 200 g 576 gb/ pal. 4751006561229 

686-3 200 g 576 gb/ pal. 4751006561236 

920-1 200 g 576 gb/ pal. 4751006561243 

920-2 200 g 576 gb/ pal. 4751006561250 

920-3 200 g 576 gb/ pal. 4751006561267 

4960-1 200 g 576 gb/ pal. 4751006561274 

4960-2 200 g 576 gb/ pal. 4751006561281 

4960-3 200 g 576 gb/ pal. 4751006561298 

375-1 200 g 576 gb/ pal. 4751006561304 

375-2 200 g 576 gb/ pal. 4751006561311 

375-3 200 g 576 gb/ pal. 4751006561328 

01-1 200 g 576 gb/ pal. 4751006561335 

01-2 200 g 576 gb/ pal. 4751006561342 

01-3 200 g 576 gb/ pal. 4751006561359 

 
Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija attiecas uz dotā produkta lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un 
izsniegtas tehniskās dokumentācijas. 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. 


