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Amphibolin
E.L.F.- universālā krāsa ar ļoti daudzveidīgu pielietojumu.
Jaunākās paaudzes fasādes un iekšdarbu krāsa.

Produkta apraksts

Daudzveidīgi pielietojama fasādes un iekšdarbu krāsa ar samazinātu emisiju un bez šķīdinātājiem, ar
sevišķi labu adhēziju gandrīz uz jebkuras virsmas. Ārdarbos izmantojama kā pārklājums uz līdzenām
un smalki strukturētām pamatnēm ar augstu aizsardzības spēju pret agresīvu ārējās vides iedarbību.

Pielietojums

Universāla krāsa ārdarbos uz minerāliem javu grupu PII, PIII apmetumiem, betona, silikāta ķieģeļu
mūra, māla ķieģeļu mūra, šķiedru cementa plāksnēm, veciem krāsojumiem ar labu nestspēju, cinkotā
skārda, PVH, koka.

Iekšdarbos pielietojama pret noberšanu noturīgu krāsojumu iegūšanai. Sevišķi piemērota krāsošanai
uz Capaver stikla šķiedru tapetēm, virsmu ar augstu izturību iegūšanai. Sakarā ar augsto gaismas
atstarošanas spēju piemērota slikti apgaismotās vietās, tādās kā - gaiteņi, pazemes stāvvietas, kāpņu
telpas, noliktavas.

■ ar samazinātu emisiju un nesatur šķīdinātājus
■ nesatur fogingaktīvas (melnējošas) vielas
■ atšķaidāma ar ūdeni, praktiski bez smakas, vidi saudzējoša
■ izturīga pret atmosfēras ietekmi
■  piemērota telpām ar augstām prasībām, Klase 1 saskaņā ar DIN EN 13300; < 5 µm  pēc 200

cikliem, atbilstoši izturīga pret berzi saskaņā ar DIN 53778
■ segtspējas klase 2, ar mazu krāsas patēriņu 8 m2/l jeb 120 ml/m2
■ laba aizsardzība pret lietus nokrišņiem, ūdeni atgrūdoša saskaņā ar DIN 4108
■ laba adhēzija
■ nedzeltē
■ izturīga pret sārmu
■ plānkārtas, struktūru saglabājoša
■ viegli tīrāma un noturīga pret mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem
■ viegli iestrādājama
■ satur speciālus fotokatalītiski darbojošos pigmentus

Īpašības

100 % tīrs akrilāts Mākslīgo sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945 ar  mitrās saķeres veicinātāju
optimālas saķeres iegūšanai

Materiāla bāze

Standarta prece: 2,5 l, 5 l, 12,5 l
Airfix: 25 l
ColorExpress: 1,25 l, 2,5 l, 10 l

Iepakojums
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Balts, sarkanais smilšakmens Amphibolin ir tonējama manuāli ar CaparolColor pilntoņa un tonēšanas
krāsām (bij. Alpinacolor) vai AVA – Amphibolin pilntoņa un tonēšanas krāsām. Izmantojot uz
neuzsūcošām pamatnēm, tādām kā cietais PVH vai cinkotām virsmām, pievienot maks. 10% AVA vai
CaparolColor. Tonējot ar rokām, samaisīt visu nepieciešamo daudzumu, lai izvairītos no krāsu toņu
atšķirībām. Pasūtot 100 litrus vienā krāsu tonī un vienā pasūtījumā, pēc pieprasījuma iespējams tonēt
arī rūpnīcā. Amphibolin tonējama automātiski ColorExpress sistēmā visos populārākajos krāsu toņu
kolekcijas toņos. Lai atpazītu iespējamās tonēšanas kļūdas, pirms iestrādes pārbaudiet krāsu toņa
atbilstību. Uz savienotām virsmām izmantot viena ražojuma (šārža) krāsu toņus. Spilgtiem, intensīviem
krāsu toņiem noteiktos apstākļos ir vāja segtspēja. Tādēļ iesakām šiem krāsu toņiem pirms tam uzklāt
līdzīgu, nosedzošu baltas bāzes pasteļtoni. Iespējams būs nepieciešams otrs nosedzošais pārklājums.
Krāsu toņu izturība saskaņā ar BFS atgādni Nr. 26
Klase: A
Grupa: 1-3, atkarībā no krāsu toņa

Krāsu toņi

Zīdaini matēts, G2Spīduma pakāpe

Vēsā vietā, bet neļaut sasaltUzglabāšana

Parametri saskaņā ar  DIN 1062Tehniskie dati

■ Maksimālais grauda lielums: <100 µm, S1
■ Blīvums: apm. 1,4 g/cm3
■ Sausā slāņa biezums: 50-100 µm, E2
■ Difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa augstums

sd CO2 : 
> 50 m, C1

■ Ūdens caurlaidības daudzums:Ūdens
caurlaidības daudzumsŪdens caurlaidības
daudzums

(w-vērtība): ≤ 0,1 [kg/(m2   · h0,5)]
(zema), W3
Tonējot ir iespējamas nobīdes
tehniskajos parametros

■ Ūdens tvaiku caurlaidība (sd-vērtība): (sd -vērtība): ≥0,14 - ≤ 1,4 m (vidēja), V2

Amphibolin sastāvā esošais „mitrās saķeres veicinātājs“ novērš saistvielas uzbriešanu , kā to ir
uzrādījuši mūsu laboratoriskie testi uz stikla šķiedras plāksnēm, pat ekstrēmas mitruma noslodzes
apstākļos, un tādējādi ilgstoši pasargā krāsojumu no burbuļu veidošanās un nolobīšanās.

pa kreisi: sākotnējā dispersijas fasādes krāsa, pa labi: Amphibolin.

Norāde
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Iestrāde

Pamatnēm jābūt brīvām no netīrumiem, atgrūdošām vielām un sausām. Ievērot VOB, C daļu, DIN 18
363, 3. atk.

Piemērotas pamatnes
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Iestrādāt ar otu, rullīti un izsmidzināšanas ierīcēm. Veicot izsmidzināšanu uz vāji uzsūcošām līdz
neuzsūcošām pamatnēm, gruntēt ar CapaGrund Universal.
Iestrāde ar airless iekārtu
Izsmidzināšanas leņķis: 50°
Sprausla: 0,017–0,021”
Izsmidzināšanas spiediens:150–180 bar
Spritzdruck: 150–180 bar

Uzklāšanas metode

Gruntējums un starpklājums :Neatšķaidīts Amphibolin vai arī atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens.Pārklājuma uzbūve

Nobeiguma pārklājums:
Neatšķaidīts Amphibolin vai atšķaidīts ar maks. 5 % ūdens.  Uz raupjām virsmām gruntējumu vai
starpklājumu un nobeiguma klājumu atšķaida ar 5% ūdeni un rūpīgi nokrāso. Apm. 120 ml/m2 vienam
klājumam uz gludas pamatnes. Uz raupjām virsmām atbilstoši vairāk. Precīzu patēriņu noskaidrojiet,
veicot izmēģinājuma pārklājumu.

Patēriņš

Pastāvot +20 °C un 65 % rel. gaisa mitrumam, pēc 4-6 stundām virsma ir sausa un to var pārkrāsot
vēlreiz, pēc 24 Stundām virsma ir izturīga pret lietu. Pilnībā izžuvusi un noslogojama - pēc apm. 3
dienām. Ja temperatūra zemāka un gaisa mitrums lielāks, žūšanas laiks pagarinās.

Žūšana/ žūšanas laiks

Pēc lietošanas darbarīkus mazgāt ar ūdeni.Darbarīku tīrīšana

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi „slapjš slapjā”, veicot klājumu vienā reizē
bez pārtraukumiem. Krāsa nav piemērota horizontālām virsmām ar ūdens noslodzi.
Uz raupjām, strukturētām pamatnēm ārdarbos optiskos nolūkos iesakām izmantot matētas fasādes
krāsas Muresko, Amphisil, AmphiSilan vai Sylitol-Fassadenfarbe. Izmantojot izsmidzināšanas metodi,
krāsu labi apmaisīt un izkāst caur sietu.
Izmantojot Caparol-Tiefgrund TB iekšdarbos, var rasties tipiskais šķīdinātāju aromāts. Tādēļ rūpēties
par labu ventilāciju. Jūtīgās zonās izmantot bezaromāta AmphiSilan Putzfestiger.
Fasāžu virsmām, ko noteiktos objekta apstākļos vai dabisku laika apstākļu dēļ mitrums iespaido
stiprāk nekā parasti, pastāv paaugstināts sēnīšu un aļģu veidošanās risks. Tādēļ bojātām virsmām
iesakām izmantot mūsu speciālos produktus, piemēram, ThermoSan, Amphibolin-W vai Duparol-W.
Šie produkti satur aktīvās vielas, kas uz kādu laiku aizkavē sēnīšu un aļģu veidošanos.
Uz tumšiem krāsu toņiem mehāniska iedarbība var radīt gaišas svītras (uz matētas virsmas paliekoši
nospiedumi pēc mehāniskas iedarbības). Tā ir visu matētu līdz zīdaini matētu fasādes krāsu
produktam specifiskā īpašība. Uz blīvām, vēsām virsmām vai, ja žūšanu aizkavē laika apstākļi,
mitruma ietekmē (lietus, rasa/atkusnis, migla) palīgvielas uz pārklājuma virsmas var veidot dzeltenīgus/
caurspīdīgus, viegli spīdīgus un lipīgus notecējumus. Šīs palīgvielas šķīst ūdenī un ar pietiekošu ūdens
daudzumu, piemēram, pēc vairākkārtīga spēcīga lietus, tiek noskalotas. Virsmas kvalitāte pēc
noskalošanas netiek ietekmēta. Gadījumā, ja seko pārkrāsošana, notecējumi/ palīgvielas iepriekš
jāsamitrina un pēc neilga laika jānoskalo. Jāveic papildus gruntējums ar CapaGrund Universal.
Iestrādājot materiālu atbilstošos klimatiskos apstākļos, šādi notecējumi neveidojas.
Pielabojuma vietu redzamība uz virsmas ir atkarīga no daudziem faktoriem un tādēļ ir neizbēgama
(BFS atgādne 25).

Norāde

Norādes

■ Amphibolin ELF oglekļa dioksīda caurlaidība
■ Amphibolin ELF gaišuma pakāpe
■ Amphibolin ELF izturība pret dezinfekcijas līdzekļiem
■ Amphibolin ELF sertifikāts - novērtējums Nesatur kaitīgas vielas
■ Amphibolin ELF sertifikāts Nesatur kaitīgas vielas

Atzinums

Sargāt no bērniem. Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt
medicīnisku palīdzību Izvairīties no aerosolu ieelpošanas.
Aizliegts izliet kanalizācijā.

Uzmanību

Atkārtotai pārstrādei nodot tikai iztukšotus iepakojumus. Šķidrus materiāla atlikumus var likvidēt kā
krāsu atkritumus uz ūdens bāzes, iekaltušus materiāla atlikumus kā sacietējušas krāsas vai
mājsaimniecības atkritumus.

Likvidācija

M-DF01Produkta krāsu un laku kods

Akrila sveķu dispersija, titāna dioksīds, silikāti, ūdens, piejaukumi, konservēšanas līdzekļiSaturā esošo vielu deklarācija

Visas pamatnes un to tehniskās apstrādes iespējas, ar kādām praksē nākas saskarties, drukātā
variantā nav iespējams paredzēt.  Ja darbā nākas saskarties ar gadījumiem, kas šajā tehniskajā
informācijā nav iekļauti, iesakām kontaktēties ar mūsu speciālistiem – mēs esam gatavi sniegt jums
detalizētu konsultāciju attiecībā uz katru konkrēto objektu.

Tehniskā konsultācija
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