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Atbilst standartam EN 1504-2 (pārklājums (C) atbilstoši principam PI). 

  

Pielietojums:  • Iekšdarbiem un ārdarbiem 

• Grīdām un sienām 

• Nodilumizturīga 

• Dzelzsbetona un betona elementu aizsardzībai 

• Kāpnēm un balkoniem 

• Minerālām, cementa un cementa/polimēru materiālu virsmām 

• Hidroizolācijas Sakret TCM krāsošanai 

• Vieglām mehāniskām slodzēm 

• Ūdens tvaiku caurlaidīga 

Īpašības:  • Poliuretāna un akrila bāzes krāsa 

• Nodrošina virsmas aizsardzību 

• Uzlabo konstrukcijas ilgmūžību 

• Plastiska un viegli iestrādājama 

• Iestrādei ar rokām 

• Balta vai tonēta divos toņos RAL 7035 (gaiši pelēka) un RAL 7037 (tumši pelēka) 

Komponentes:  • Poliuretāns 

• Akrilāts 

• Inertās pildvielas 

• Pigments 

• Tehnoloģiskās piedevas 

Tehniskie dati: 

 
 
 
 
 
 

 Fasējums: 0,9 litri 

Žūšana starp kārtām: apm. 3 stundas 

Žūšana līdz pārstaigāšanai: apm. 12 stundas 

Žūšana pilnīgai noslodzei: 5 - 7 dienas 

Gaisa un pamatnes temperatūra: no +5°С līdz +25°С 

Spīdums: 40 / Pusspīdīgs 

Sausais atlikums: 47% 

Adhēzija: > 2,0 N/mm2 

Ūdens tvaiku caurlaidība: Klase I 

Ūdens caurlaidība: w < 0,1 kg/m2 h0,5 

Blīvums: 1,10 – 1,30 g/cm³ 

GOS saturs: 140 g/l 

Nodilumizturība EN ISO 7784-2 

“Taber Abraser” CS10 / 1000gr 
1000 cikli / Masas zudums 60mg 

ISO 2808: 110µm Klase ≤ 2 

pH 7 - 9 

Patēriņš: apm. 1litrs/8m² vienā kārtā 

Uguns klasifikācija: Bfl-s1 
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Pamatnes sagatavošana:  • Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām.  

• Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no pu-

tekļiem, netīrumiem, sāļiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem ne-

tīrumiem. 

• Pirms krāsošanas virsmas ieteicam noslīpēt matētas 

• Svaigas betona virsmas krāsot ne ātrāk kā 1nedēļu pēc to iestrādes 

• Šaubu gadījumā produktu jāizmēģina uz neliela laukuma. 

Izstrāde:  • Pirms lietošanas krāsu kārtīgi pārmaisīt 

• Krāsu uzklāj ar otu vai rulli divās kārtās ar tehnoloģisko pauzi vismaz 3h 

• Krāsojot īpaši uzsūcošu pamatni, krāsu atšķaida ar 20% ūdens. 

• Ja mitrums pārsniedz 85%, virsma var palikt matēta un svītraina. 

• Krāsošanas darbus drīkst veikt gaisa un virsmas temperatūrās +5°C līdz +25°C 

un šādu temperatūras režīmu ir jānodrošina krāsas pilnas žūšanas ciklā, kas ir 

apm. 1.nedēļa 

• Nekrāsot virsmas tiešos saules staros, caurvējā un ja vēja ātrums pārsniedz 

10m/s. 

• Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā telpās jānodrošina laba ventilācija. 

• Pirms SAKRET TCM hidroizolācijas krāsošanas ievērot tehnoloģisko žūšanas 

pauzi 1mm/24h. 

Papildus norādījumi iz-

strāde: 

 • Produkts nav paredzēts virsmas līdzināšanai vai virsmas defektu aizpildei 

• Darbarīku tīrīšanai izmantojiet ūdeni 

• Zemākā pieļaujamā virsmas temperatūra ir + 5°C 

• Zemāku temperatūru un augstāka gaisa mitruma apstākļos krāsas žūšanas laiks var 

palielināties 

• Paaugstināta gaisa mitruma apstākļos krāsas spīdums var mainīties no pusspīdīga 

uz matētu. 

• Rekomendējam vienu plakni krāsot vienā dienā un vienādos apstākļos 

Virsmas kopšana:  • Virsmas var tīrīt 1. nedēļu pēc krāsošanas.  

• Virsmas tīrīšanai izmantot ūdenī vai neitrālā (pH 6 - 8) mazgāšanas līdzekļa 

šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu.  

• Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.  

• Sagatavojot mazgāšanas līdzekļa šķīdumu, ievērojiet ražotāja norādījumus. 

• Pēc krāsošanas virsmu nedrīkst pakļaut lielai slodzei, jo pilnīgu cietību un nodi-

lumizturību krāsotā virsma sasniedz apmēram 1 nedēļas laikā.  

• Ja virsmu nepieciešams tīrīt pirms šī termiņa, to var viegli tīrīt ar ūdenī samitri-

nātu sūkli vai lupatu. 

Patēriņš:  • Apm. 1litrs/8m² vienā kārtā uz gludām virsmām 

Iepakojums:  • Metāla bundža 0,9litri 

Uzglabāšana:  • Iepakojumu pasargāt no laika apstākļu ietekmes, uzglabāt vēsā un sausā vietā.  

• Ieplēstu vai attaisītu iepakojumu nekavējoties nosegt. 

• Uzglabāšanas ilgums oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši.  

• +5°C līdz +30°C 
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Utilizācija:  • Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām 

Drošības informācija:  • Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapā 

• Pieļaujamais GOS daudzums (apakšgrupa A/i) 140g/l. Maksimālais GOS dau-

dzums produktā 140 g/l. 

Papildus informācija:  • Sacietēšanas fāzē sargāt no saules stariem, caurvēja, sala un pārāk augstas tempe-

ratūras (> +25°C). 

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

 

Krāsa Iepakojums 1 Iepakojums 2 Svītrkods 

Sakret S-TOP (Balta) 0,9 litri  4751006568433 

Sakret S-TOP (RAL 7035) 0,9 litri  4751006568440 

Sakret S-TOP (RAL 7037) 0,9 litri  4751006568457 

 
 

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 sa-

zinieties ar ražotāju vai pārdevēju.  Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapā. 
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