
  KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM
SCOTTE 5

Tehniskie dati:

Krāsa   Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL
Iepakojums 2,7; 2,8; 9 un 9,4 L
Materiāla patēriņš 6 - 8 m²/L
Saistviela Kopolimēra latekss
Šķīdinātājs ūdens
Blīvums 1,3 
Viskozitāte  170 cP
Sausais atlikums 41 % tilpuma
Žūšanas laiks ½ stunda, pārkrāsošana pēc 3 stundām
Spīdums 5 vienības
Noturība pret mazgāšanu Iztur vairāk kā 2000 ciklus
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība ugunsdrošs
Uzklāšanas veids ota, rullis, pulverizators

Materiāla tips
Scotte 5 – matēta ūdensemulsijas lateksa krāsa, kas nesatur nekādu ķīmiskus šķīdinātājus un
amonjaku, paredzēta sienu un griestu krāsošanai iekšdarbos, kad nepieciešams iegūt matētu
mazgājamu pārklājumu. To, galvenokārt, pielieto dažādu virsmu krāsošanai, kā arī sienu un
griestu pārkrāsošanai, kas pārklāti ar lateksa krāsām.

Pielietošanas sfēra
Krāsa Scotte 5, pirmkārt, tiek pielietota griestu un sienu krāsošanai, kuri pēc apstrādes ar to,
kļūst balti un matēti, kā arī sienu  krāsošanai. To var klāt uz apmestām, špaktelētām, agrāk
krāsotām, betona virsmām, kokskaidu, kokšķiedras, ģipškartona plātnēm un auduma
virsmām.

Specifiskās īpašības
Tā kā krāsa Scotte 5 nesatur nekādus ķīmiskus šķīdinātājus un amonjaka savienojumus, tā
ļoti labi piemērota telpu apdarei bērnu iestādēs, slimnīcās un citās vietās, kur tiek uzstādītas
sevišķi augstas antialerģiskas prasības. Krāsa Scotte 5 arī nodrošina labvēlīgu darba vidi
krāsotājiem. Krāsai praktiski nav smaržas krāsojot un žūstot. Krāsas pārklājums veidojas
blīvs un līdzens, ātri žūst un var tikt pārkrāsots pēc 3 stundām. Nokrāsotā virsma laika gaitā
nedzeltē.

Krāsošana
Apmestu, špaktelētu, betona virsmu, kokskaidu, kokšķiedras, ģipškartona plātņu un auduma
virsmu sagatavošana: ar birsti notīriet netīrumus no virsmas un viegli atdalošās daļiņas.
Nobeiguma krāsošana: krāsot 1 vai 2 kārtās ar krāsu Scotte 5.
Špaktelēšanai un izlīdzināšanai: izmantojiet špakteles Breplasta vai Beckers Väggspackel.



Pārkrāsošana
Virsmas sagatavošana: virsmas, kas krāsotas ar lateksa, alkīda un eļļas krāsām, notīriet ar
līdzekli Målartvätt vai Målarsoda. Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni. Spīdīgos krāsas
plankumus apstrādāt ar smalkgraudainu smilšpapīru, lai krāsa Scotte 5 labāk piesaistītos.
Virsmas, kas pārklātas ar līmes krāsu: nomazgājiet ar ūdeni. Apstrādājiet virsmu ar sastāvu
Scotte Patentfärg. Pēc tam uzklāt grunti Scotte Grund. 
Virsmas, kas balsinātas ar kaļķi: notīriet virsmu no kaļķa paliekām tiktāl, cik tas ir iespējams.
Noslaukiet no tās putekļus vai nomazgājiet ar ūdeni. Apstrādājiet virsmu ar sastāvu Scotte
Patentfärg. Pēc tam uzklāt grunti Scotte Grund.
Virsmas, uz kurām palikuši tumši plankumi no kvēpiem un mitruma: krāsojot virsmu ar
krāsu Scotte 5, cauri pārklājumam var izspiesties tumši plankumi. To var novērst, uzklājot
sākotnēji grunti Scotte Patentfärg un pēc tam  krāsojot ar Scotte 5. Vai arī krāsošanai
izmantot matētu izolējošu krāsu Nondrop, uzklājot uzreiz uz virsmas.
Nobeiguma krāsošana: uzklājiet krāsu Scotte 5.
Špaktelēšanai un izlīdzināšanai izmantot špakteli Breplasta vai Beckers Väggspackel.
Parasti krāsu atšķaidīt nav nepieciešams. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. 

Instrumentu tīrīšana
Instrumentus jānomazgā ar ūdeni, nekavējoties pēc darba beigšanas.

Uzmanību!
Nerekomendējam krāsot virsmas ar temperatūru zemāku par +5˚C.


