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W6
8 AIZSARGPĀRKLĀJUMS PRET 

TRAIPIEM NEPULĒTĀM 
VIRSMĀM 

 
NEPULĒTS AKMENS UN AGLOMERĀTI, 
TERRAKOTA, MĀLA FLĪZES, BETONS 

 

ŪDENS BĀZES 
SASTĀVS 

 

 

 

 

 

 
 

   PIELIETOJUMS  
• Blīvē un aizsargā porainus materiālus, piemēram, raupju 

dabisko akmeni, terakota flīzes un betonu no taukainu 

traipu veidošanās. 

• Traipu noturīgs: kavē parasto ūdeņaino un eļļaino vielu absorbciju un 
traipu veidošanos. 

• Piemērots iekštelpu un āra virsmām. 

• Izmantošanai iekštelpu grīdām kā aizsargkārtu pirms vaska 
uzklāšanas. 

• Tas nodrošina aizsardzību pret grafiti, kas novērš grafiti krāsas 

saķeri ar virsmām. Tas paātrina grafiti notīrīšanas procesu, jo 

grafiti var viegli noņemt no virsmām. 

 
 
 
 

 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Dabisks efekts: nemaina virsmas sākotnējo izskatu. 

• Ūdens bāzes produkts bez ogļūdeņražu šķīdinātājiem, kas padara 

produktu videi draudzīgāku un ievērojami samazina uzklāšanas 

laiku, jo to var uzklāt uz virsmām ar atlikušo mitrumu. 

• Neveido virsmas plēvi. 

• Nemaina terakota sala izturību. 

• Lieliski piemērots arī betona virsmām. 

• Apstrādātās virsmas ir piemērotas saskarē ar pārtiku. 

• Šim produktam ir ļoti zema GOS emisija: GEV sertificēts un 

EC1Plus marķēts, kā arī tas palīdz iegūt LEED kredītpunktus. 

 
 
 
 

   DARBA APRAKSTS  
• Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai. 

• Virsmas iekšdarbos, kas sastāv no terakotas un dabīgā akmens un 
betona: Uz tīras un sausas virsmas vienmērīgi uzklāt vienu W68 
kārtu, izmantojot saru otu vai vilnas aplikatoru, vienlaikus rūpīgi 
samitrinot šuves. Nogaidīt 4 stundas, un pēc tam uzklāt noslēdzošo 
vaska kārtu, lai iegūtu vēlamo estētisko efektu (MATT dabiskam 
efektam, LONGLIFE spīdīgam efektam, ja pieejams). Uzklājot uz 
absorbējošām virsmām, vienu stundu pēc pirmās vaska kārtas 
uzklāšanas, uzklāt vēl vienu vaska kārtu. Lai uzturētu satīna efektu, 
uzklāt vienu SATIN kārtu. 

• Virsmas ārdarbos, kas sastāv no terakotas un dabīgā akmens un 
betona: Uz tīras virsmas vienmērīgi uzklāt divas W68 kārtas, 
izmantojot saru otu vai vilnas aplikatoru, vienlaikus rūpīgi samitrinot 
šuves. Pirms produkta nožūšanas no virsmas noņemt lieko 
neabsorbēto sastāvu, izmantojot mikrošķiedras drānu. 

• Virsmas uzturēšana: Izmantot atšķaidītu CLEANER PRO. 

 

 
Uzmanību: 
Veikt testu nelielā virsmas laukumā, lai pārliecinātos, vai nemainās materiāla krāsa. 
Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. 
Produkts neaizsargā virsmu pret skābju agresīvo iedarbību. 
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Ar 1 litru sastāva: 

Terakota Toskāna, pulētas 15/20 m² 

Betons, ar rokām izgatavotas flīzes, spāņu 

flīzes, dobas terakota flīzes, ķieģeļi 

Akmens 

7/10 
m² 

10/20 
m² 

PATĒRIŅŠ 

"Norādītais patēriņš ir tikai indikatīvs un aprēķināts vienai 

kārtai" 

Iepakojums: 
1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē 

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 
UZMANĪBU 
• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 
• Sargāt produktu no sasalšanas. Uzglabāt istabas temperatūrā. 
• Āra grīdas segums pirms apstrādes ir pareizi jāieklāj, un tam jāatbilst visām 

īpašajām prasībām, ieskaitot: pietiekamu slīpumu, pareizi izveidotas deformācijas 
šuves, perfektu izolāciju no pamatnes, pierādītu noturību zemu temperatūru 
apstākļos. Lietošanas laikā un produkta žūšanas laikā telpas pietiekami vēdināt. 
Produkts neaizsargā virsmas no skābju agresīvo iedarbību. 

 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30°C. 

 

 
W68 ir ūdens bāzes produkts, ko var uzklāt arī uz virsmām ar 
atlikušo mitrumu. 

Ar 1 litru sastāva: 
Terakota Toskāna, pulētas 15/20 m² 
 
Betons, ar rokām izgatavotas flīzes, 
spāņu flīzes, dobas terakota flīzes, 
ķieģeļi    7/10 m² 
 

Akmens   10/20 m² 


