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APRAKSTS
B-5 ir matēta emulsijas krāsa ar izcilu segtspēju un veiktspējas īpašībām. Akrila
kopolimēra bāzes krāsa, kas sastāv no titāna dioksīda un pildvielām. Nodrošina
stingru un izturīgu matētu apdari, kas ir ideāli piemērota augstas noslodzes zonās.
Netīrumus no virsmas iespējams noslaucīt ar auduma drānu un tai piemīt laba
noturība pret traipu veidošanos.
Piemērots visu veidu parasti būvniecībā izmantojamām sienām un griestiem
iekšdarbos.

Noslēdzošais efekts: matēts
Krāsa: Balta

Viskozitāte: Vismaz 80 pozīcijas S / FR1007

Izmantošana: IEKŠDARBOS
Universāla krāsa, kas piemērota būvniecības industrijai. Produkts piemērots
pamatnes aizsardzībai, piemēram, ģipša, cementa, akmens u.tml. virsmām.

Blīvums: 1,51-0,05 gr/FR1001
Žūšanas laiks: 30 min. uz tausti
Nākamās kārtas uzklāšana: Minimālais: 6
stundas.
Maksimums: nenoteikts.

PIELIETOJUMS
Saru ota, rullītis vai pulverizators/ Pneimatiskās iekārtas
- Maisīt sastāvu rūpīgi, līdz iegūta vienmērīga konsistence.
Nelietot uz virsmām, kuru temperatūra ir zemāka par 5°C, vai tās ir pārāk
uzkarsušas.

Uzliesmošanas slieksnis: Nav uzliesmojošs
Patēriņš: 10-12 m2/l/slānis.
Sausais atlikums pēc apjoma: (37 +/2)%
Teorētiskais

IEVĒROT!

Visu veidu pamatnēm:
Ja uz virsmas vērojams pelējums, sēnīte, aļģes vai citi parazīti, rīkojieties sekojoši:
- Mazgāt ar 10% balinātāja un ūdens šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.
- Izmantot Pretpelējuma produktus.
Ja vērojams izsālījums:
- Tīrīt un mazgāt ar 10% sālsskābes vai 10% cinka sulfāta šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.

GOS saturs: Maksimums 30 g / l.

Pieejamie iepakojumi: 4/15
litri

Šīs darbības jāveic atbilstoši drošības noteikumiem Sargāt no sala.
Tonēšana Izmantojot ūdens bāzes Junoral Water vai Universal Juno krāsvielas,
nepārsniedzot 3% krāsvielas daudzuma.

Darba apraksts:
PIELIETOJUMS
PAMATNES

Produkta sagatavošana

Betons, cements vai java,
JAUNU hidrauliku saistvielu
bāzes pamatnes.
Vecās krāsas, kas cieši saistītas
ar virsmu
Pulverveida krāsas
Vecā krāsa sliktā stāvoklī.
Ģipša bāzes apmetums

Eksponētais apmetums

IEKŠDARBOS

TĪRĪŠANA:
Izsālījumu noņemšana

* 1 atšķaidīta hidrokrila kārta
* 2 kārtas Junoral B-5, kas atšķaidīts ar 10% ūdens

Tīrīšana un / vai mazgāšana

* 2 kārtas Junoral B-5, kas atšķaidīts ar 10% ūdens

TĪRĪŠANA:
Virsmas atjaunošana
Noņemt

* 1 kārta atšķaidīts Hidrocril
* 2 kārtas Junoral B-5, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
* Tāpat kā jaunas virsmas

TĪRĪŠANA:
* 1 kārta atšķaidīts Hidrocril
Virsmas
remonts
pēc * 2 kārtas Junoral B-5, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
nepieciešamības
Ņemot vērā problēmas, kas dažkārt saistītas ar projected plaster krāsošanu, iesakām noslēgt virsmas
poras,
izmantojot AQUA-SELL, Kods: 21203

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.
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IETEIKUMI UZKLĀŠANAI
Virsmas jāattīra no putekļiem, taukiem, eļļām, netīrumiem, rūsas, atkritumiem un no
jebkā, kas var piesārņot krāsu. Noņemt krāsu, lakas vai vecos pārklājumus, kas ir
sliktā stāvoklī un, ja nepieciešams, veikt virsmas remontu, izmantojot piemērotus
materiālus. Pirms lietošanas sakratīt iepakojumu, lai panāktu sastāva un krāsas
viendabību. Ievērot ieteicamo lietošanas temperatūru un žūšanas laiku starp
pārklājumiem (20°C, relatīvais mitrums 65%). Kārtas biezums, temperatūra un
mitrums var ietekmēt žūšanas laiku. Iegādāties tikai vajadzīgo 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.

TĪRĪŠANA:
Šļakatas un traipus nekavējoties nomazgāt ar
ziepjūdeni
vai
atbilstošu
šķīdinātāju.
Pēc
izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus,
iekārtas utt.), un pirms uzglabāšanas ļaut nožūt.
Konsultēties ar pilsētas domi par piemērotu
iepakojumu, darba atkritumu un krāsas palieku
nodošanas metodi atkritumos, saskaņā ar spēkā
esošajiem tiesību aktiem un vides aizsardzības
principiem.

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
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