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Akrila krāsa sienām 

ТУ 2316-005-49630959-04 

 

Mērķis Augstas kvalitātes ķieģeļu, betona, apmetuma, koka 
un citu virsmu (izņemot grīdas) dekoratīvai apdarei 
telpās. 

 
Īpašības Veido matētu, vienmērīgu, gludu, tvaiku caurlaidīgu 

pārklājumu. Krāsu var tonēt ar ūdens dispersijas un 
universālām tonēšanas pastām pasteļtoņos. 
Piemērota manuālai un automātiskai tonēšanai. 

 
Sastāvs                                       Ūdens 

                                                       Mikronizēts marmors, akrila latekss 

                                                       Titāna dioksīds, speciālas mikropiedevas 

Iepakojums                                   Plastmasas iepakojums, 1,4 kg, 3 kg, 6,5 kg, 13 kg             

 
Tehniskie raksturlielumi 

Ārējais izskats Viendabīga baltas krāsas masa 

Ārējais izskats krāsotai virsmai pēc nožāvēšanas Vienmērīga, līdzena bez 
redzamiem iekļāvumiem   

Brukfīldas viskozitāte, cps, bp 5, V = 20 apgr./min, 25 ° C 7500-9000 

Graudainība, mikroni, ne vairāk 30 

Negaistošo vielu masas daļa,%, ne mazāk kā 50 

Salizturība, cikli 5 

pH 6,5-9,6 

Uzklāšanas temperatūra, ºС, nav zemāka +8 

Žūšanas laiks līdz 3. pakāpei 
temperatūrā (20 ± 2) ° C, stundās 

1 

Pilnās žūšanas laiks, stundās 24 

Patēriņš (viena kārta) 150 gr/м2 



 

Glabāšana  Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, prom no 

                                                        sildīšanas ierīcēm un tiešu saules staru iedarbības, 

                                                        temperatūrā, kas nav zemāka par + 5 ° C. Saldēšanas 

                                                        gadījumā produktus atkausē istabas temperatūrā un rūpīgi 

                                                        samaisa, līdz iegūst viendabīgu masu. Pēc atkausēšanas  

                                                        pilnībā saglabā savas īpašības. 

Garantijas laiks    Neatvērtā ražotāja iepakojumā 24 mēnešus no  

   Izgatavošanas dienas. 
 

 

 

Transportēšana Visi transporta līdzekļi ar nosacījumiem, izņemot atmosfēras  

                                                        faktoru iedarbība pakļauti (pārklāti furgoni, vagoni utt.). 

                                                        Pārvadāšanas ilgums temperatūrā zem 0 ° C nedrīkst  

                                                        pārsniegt 1 mēnesi. Produkts nav klasificēts kā bīstama 

                                                        prece. Avārijas kods nav nepieciešams. 

 
Utilizācija Tara un neizlietoti krāsu atlikumi, pēc 

                                                           žāvēšanas, tiek utilizēti kā sadzīves atkritumi. 

 
Drošība Krāsa ir ugunsdroša un netoksiska. 
 
                                                        Lietojiet personiskos aizsardzības līdzekļus rokām un                                                                                                                                                                                                                                                      
elpošanas orgāniem. Lietojot produktus, nesmēķējiet, nedzeriet, neēdiet. Ja nokļūst uz ādas un 
acīs, skalot ar ūdeni. Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu ūdens vidē un augsnē. 
 
 
Citi marķējumi:  
Gaistošie organiskie savienojumi: <30 g/l (Krāsas un gruntis uz ūdens bāzes, norma <30 g/l).  
 
Ražotājs. LTD “Novyi dom”, www.palizh.ru , 426.027, Krievija, Izhevsk,  
Izplatītājs.  
RKF SIA „SEPTIŅI”, www.krasa.lv, Rīga, Zirņu 8.  
Tālrunis +371 67361304 

 
Publicēšanas dienā visa informācija ir pareiza. Iespējams, ka publicētie tehniskie dati un instrukcijas 
modificētas bez iepriekšēja brīdinājuma 


