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AQUALAC SATIN
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Marts, 2015

APRAKSTS
Ūdens bāzes emaljas krāsa, kuras sastāvā ir ātri žūstoši akrila sveķi, nodrošinot noturīgu
balto krāsu un izcilu vizuālo efektu. Vājš aromāts un ļoti ātra žūšana. Izstrādāts, lai īpašību
ziņā līdzinātos alkīda emaljai.
Nodrošina izcilu cietību, noturību pret abrazīvu tīrīšanu, adhēziju.
Īpašības:
Lieliska saķere, plūstamība un izlīdzināšanās.
Lieliska segtspēja un pārklājums.
Ciets pārklājums, kas izturīgs pret ūdens šļakstīšanos uz virsmas.
Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem.

Noslēdzošais efekts: Satīna
Krāsa: Balta, citas krāsas pēc pieprasījuma
Viskozitāte: 30 minimums S/FR1007

Izmantošana: IEKŠDARBI - ĀRDARBI

Blīvums: 1,29 +/- 0,05 s/FR 1001

AQUALAC nodrošina nepārspējamu segtspēju virsmu apdarei iekštelpās un ārpus tām, kā
arī ļoti piemērota durvju apdarei. To ieteicams lietot uz pareizi sagatavotām un gruntētām
iekštelpu virsmām, kā piemēram koka, ģipša un saplākšņa, kā arī ārdarbu apdares
materiālu, durvju, mūra un metāla virsmu krāsošanai. Pievienotie papildu antibakteriālie
līdzekļi nodrošina higiēnisku apdari slimnīcās, medicīnas iestādēs utt.

Žūšanas laiks: 1 st. uz tausti
Nākamo kārtu uzklāt: Minimālais: 24 stundas.
Maksimālais: 8 dienas

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Uzliesmošanas punkts: Nav uzliesmojošs

KOKA PAMATNE
Virsmai jābūt tīrai, sausai, bez taukiem un apstrādātai ar smilšpapīru. Iekšdarbu koka
virsmas gruntēt, izmantojot Synthetic Sealer un ārdarbos ieteicams gruntēt ar Fondo
Protector.
Dzelzs un tērauds:
Attaukot un attīrīt no rūsas, pēc tam gruntēt ar piemērotu antioksidējošu produktu.
Alumīnija un cinkotas virsmas:
Pēc attīrīšanas gruntēt ar Waterprim.
Cementa, ģipškartona un apmestas virsmas:
Virsmai jābūt tīrai. Gruntēt ar JUNORAL N-5.

Patēriņš: 10 - 12m² / L/ slānis
Šķīdinātājs: ūdens
GOS saturs: Maksimums 130 g / l.
Ugunsdrošība: B-s1,d0 (UNE 13501-1:2007)

PIELIETOJUMS
Uzklāt izmantojot augstas kvalitātes saru otu, rullīti vai pulverizatoru.
Pulverizatoru izmantot ievērojot pienācīgu uzmanību un saskaņā ar ražotāja
instrukcijām. Nepieciešamības gadījumā uzklāt divus slāņus. Produkts ir gatavs
lietošanai, un parasti nav nepieciešams to atšķaidīt. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar 5-10%
ūdens.
Labi saglabājušās iepriekš pārklātas virsmas var pārkrāsot pēc to mazgāšanas un virsmas
apstrādes ar smilšpapīru, lai pilnībā noņemtu spīdumu. Krāsas slāņus sliktā stāvoklī
pilnībā noņemt, notīrīt un uzklāt jaunu krāsas slāni. Tīrīšana: Ar ūdeni.
Tonēšana: Izmantojot Junoral Colorant vai Universal Colorant, kas nepārsniedz 2%.

IEVĒROT!
Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas un dažreiz lietošanas laikā.
Ūdens bāzes krāsas ir ļoti jutīgas pret laika un virsmas apstākļiem. Lai iegūtu labus
rezultātus, ir svarīgi to lietot sausos un siltos laika apstākļos (no 10 līdz 25°C). Virsmām
jābūt pilnīgi tīram, bez rūsas, putekļiem un bez taukiem, bez jebkāda piesārņojuma, kas
var ietekmēt krāsas veiktspēju.
IZMANTOT ADEKVĀTAS VENTILĀCIJAS APSTĀKĻOS.
SARGĀT NO BĒRNIEM.

TĪRĪŠANA:
Nekavējoties mazgāt pulverizatoru un traipus ar ziepjūdeni vai ar
piemērotu šķīdinātāju. Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas,
rullīšus, iekārtas utt.), un pirms uzglabāšanas, ļaut nožūt.
Konsultēties ar pilsētas domi par atbilstošām konteineru, atkritumu
un krāsu palieku utilizācijas metodēm, saskaņā ar spēkā esošajiem
tiesību aktiem un vides aizsardzības principiem.

TRANSPORTĒŠANA
Iepakojums:
0,75/4 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes:
525/150
Kravas klasifikācija:

IETEIKUMI UZKLĀŠANAI

Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

Pārklājamām virsmām jābūt sausām, tīrām, nestspējīgām un bez jebkāda piesārņojuma,
ieskaitot nesaistītus krāsas slāņus, netīrumus, taukus, eļļu, vasku, betona cietinātājus,
krītu, sāļus, pelējumu, rūsu, nesaistītas materiāla daļas un putekļus. Noņemt nesaistītos
krāsas slāņus, krītu un izsālījumu, izmantojot metāla sukas, skrāpjus, smilšpapīru un /
vai augstspiediena iekārtas. Izmantojot remontjavu, aizpildīt naglu caurumus un nosegt
visas plaisas un šuves. Ar smilšpapīru apstrādāt visas spīdīgās, raupjās un remontētās
virsmas. Ar smilšpapīra palīdzību noapaļot visas šķautnes. Izmantojot piemērotu
gruntēšanas sastāvu, apstrādāt nepārklātas un porainas pamatnes. Ievērot ieteicamo
temperatūru lietošanas un žūšanas laikā starp pārklājumiem (20 ° C, relatīvais mitrums
65%). Aprēķināt nepieciešamo produkta daudzumu, ņemot vērā m², porainību un
pamatnes faktūru. Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā.
Strādāt pie atbilstošas ventilācijas un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti
produkta drošības datu lapā.

Informācija par transportēšanu
Nav ierobežojumi transportēšanai (ADR/RID, IMDG,
IATA)

Šajā datu lapā esošā informācija var mainīties un ir jāatjaunina. Skatīt www.juno.es vai sazināties ar tuvāko JUNO pārstāvi, lai iegūtu jaunāko datu lapu. Mūsu tehniskās instrukcijas un padomi, gan mutiski, gan
rakstveidā, gan arī ar testiem tiek sniegti labā ticībā un pēc iespējas labāk. Tomēr to var saprast tikai kā norādi BEZ ATBILDĪBAS pat attiecībā uz iespējamām trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesībām, un tas
neatbrīvo klientu no piegādāto produktu pārbaudes, lai pārbaudītu to atbilstību paredzētajām darbībām un mērķiem. Mūsu piegādāto produktu lietošana, izmantošana un apstrāde tiek veikta ārpus mūsu kontroles
un tāpēc tā ir pilnīga klienta atbildība. Tomēr, ja būtu pamats uzskatīt, ka pienākums ir mūsu pusē, tas neatkarīgi no bojājumiem un zaudējumiem būs ierobežots ar mūsu piegādāto un klienta izmantoto preču
vērtību. Tas nozīmē, ka mēs garantējam mūsu produktu absolūto kvalitāti saskaņā ar mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes noteikumiem.
Industrias JUNO, S.A. • Barrio SaKoni, 10 • 48950 Erandio (Bizkaia) • Tfno. 944 670 062 • sales@junopaints.es • www.junopaints.ie

