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APRAKSTS
Akrila bāzes krāsa Eggshell ir profesionāla augstas kvalitātes, izturīga, ilgmūžīga un ātri
žūstoša, vidēja spīduma krāsa, kas labi plūst un ir viegli uzklājama.
Eggshell ir piemērota izmantošanai lielākoties uz visām ģipša, mūra un koka virsmām.
Tā ir īpaši piemērota lietošanai augstas kondensācijas zonās un tā nedzeltē. Tai piemīt
vājš aromāts un tā ir ātri žūstoša, noturīga pret berzi un virsmas ir viegli tīrāmas.

Izmantošana: IEKŠDARBOS
Piemērota izmantošanai iekšdarbos, uz visām standarta sienu un griestu virsmām.
Ideāli piemērota uz ģipša un reljefu sienu segumiem. Piemērota arī lietošanai uz sienas
paneļiem, betona, cementa pārklājumiem, ķieģeļu mūra, bloku virsmām, utt.
Junoral Eggshell nodrošina stingru un izturīgu vidēja spīduma apdari, labu segtspēju un
ir ideāli piemērota intensīvas ekspluatācijas zonām.

Noslēdzošais efekts: vidēja spīduma
Krāsa: Krāsas no RAL un NCS, Coltec, un
citām krāsu diagrammām
Viskozitāte: Vismaz 100 pozīcijas S / FR1007
Blīvums: 1,25 ±0.05 S/FR1001
Žūšanas laiks: 1-2 st. - uz tausti
Nākamās kārtas uzklāšana: Minimālais: 3-4
stundas.

Produkta sagatavošana

*Atkarībā no virsmas mitruma

Uzklāt izmantojot saru otu, rullīti, tradicionālo pulverizatoru vai bezgaisa padeves
pulverizatoru. Izmantojot pulverizatoru, jārīkojas ar pienācīgu rūpību un saskaņā ar
ražotāja ieteikumiem.
Rūpīgi samaisīt krāsu pirms lietošanas un dažreiz lietošanas laikā.
Pirms izmantošanas izlasīt visu etiķetes un materiālu drošības datu lapas. DDL ir
pieejamas mūsu mājas lapā.
- Uzklāt uz tīrām, sausām un viendabīgām virsmām, kas attīrītas no nesaistītajiem
slāņiem un materiāla daļām. Izlīdzināt virsmas ar atbilstošu JUNO gruntēšanas sastāvu.
Ar smalku smilšpapīru apstrādāt glancētas krāsotas virsmas un rūpīgi noskalot tās.
Izvairīties no putekļu ieelpošanas. Veicot sauso slīpēšanu, izmantot piemērotu sejas

Atšķaidīšanai izmantot: ūdens
Patēriņš: 12-14 m² / L/ slānis
Veselības un drošības norādes: Ūdens bāzes
krāsas produkts, kas ir atbrīvots no
marķēšanas
GOS saturs: Maksimums 30 g / l.

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.
- Izmantot pretpelējuma produktus.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.
Ja vērojams izsālījums:
- Tīrīt un mazgāt ar 10% sālsskābes vai 10% cinka sulfāta šķīdumu.
- Noskalot ar ūdeni.
- Pirms krāsošanas ļaut pilnībā nožūt.
Šīs darbības jāveic atbilstoši drošības noteikumiem.
Produktu uzglabāt tā, lai tas būtu aizsargāts no sala.
Tonēšana: Izmantot ūdens bāzes Junoral Water vai Universal Juno krāsu pigmentus,
nepārsniedzot 3% krāsvielas daudzuma. Pirms krāsošanas ļaut virsmai pilnībā nožūt.
Šīs darbības jāveic atbilstoši drošības noteikumiem

Darba apraksts:
PIELIETOJUMS
PAMATNES

Produkta sagatavošana

Jaunu hidraulisko saistvielu bāzes
betons, cements vai java.
Vecās krāsas, kas cieši saistītas ar
virsmu
Pulverveida krāsas
Vecā krāsa sliktā stāvoklī.
Ģipša bāzes apmetums
Ģipša mašīnapmetums

IEKŠDARBOS

TĪRĪŠANA:
Izsālījumu noņemšana
Tīrīšana un / vai mazgāšana

* 1 atšķaidīta Hidrocril kārta
* 2 kārtas Eggshell, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
* 2 kārtas Eggshell, kas atšķaidīts ar 10% ūdens

TĪRĪŠANA:
Virsmas atjaunošana
Noņemt

* 1 kārta atšķaidīts Hidrocril
* 2 kārtas Eggshell, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
* Tāpat kā jaunas virsmas

TĪRĪŠANA:
* 1 kārta atšķaidīts Hidrocril
Virsmas
remonts
pēc * 2 kārtas Eggshell, kas atšķaidīts ar 10% ūdens
nepieciešamības
Ņemot vērā problēmas, kas dažkārt saistītas ar ģipša mašīnapmetuma 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

TĪRĪŠANA:

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un bez jebkāda piesārņojuma. Noņemt krāsas slāņus,
kas nav cieši saistīti ar virsmu. Iepriekš krāsotas sienas rūpīgi nomazgāt, noskalot ar tīru
ūdeni un ļaut tām nožūt.

Pēc iespējas ātrāk nomazgāt traipus ar tīru ziepjūdeni
un tīru drānu, kas nepūkojas. Rūpīgi noskalot virsmu un
ļaut nožūt.

Pēc rūpīgas sagatavošanas, ar pulveri klātas virsmas apstrādāt ar JUNO Hidrocril Sealer.
Vajadzības gadījumā nomazgāt un noslaucīt ar pulveri klātas virsmas ar mitru auduma
drānu, kas nepūkojas. Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

Krāsas veiktspējas īpašības ir pilnībā attīstījušās pēc 7
līdz 10 dienām pēc uzklāšanas (atkarībā no žūšanas
apstākļiem). Krāsu nemazgāt, pirms pagājis šis laiks.

Pirms lietošanas samaisīt sastāvu, lai panāktu sastāva un krāsas viendabību.

Pēc izmantošanas notīrīt darbarīkus (otas, rullīšus,
zīmuļus, iekārtas utt.). Un ļaut tiem nožūt pirms
uzglabāšanas.

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.

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.

Uzglabāt atlikušo produktu sausā un labi vēdināmā vietā. Strādāt pie atbilstošas ventilācijas
un ievērojot drošības normatīvus, kas norādīti produkta drošības datu lapā.

TRANSPORTĒŠANA
Iepakojums:
4/10/15 litri
Transportēšanas svars:
Iepakojumu skaits uz paletes:
150/33/33

Kravas klasifikācija:
Krāsa vai ar krāsu saistīts produkts

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.
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