
ALPHA CHALIX

Vēsturiskām ēkām paredzēta kaļķu krāsa uz dzēstu kaļķu bāzes 
rada uz virsmas “vecai” ēkai raksturīgu dabisku virsmas pārklājumu. 
Stipri matēta fasādes minerālkrāsa, kam piemīt ļoti augsta tvaik-
caurlaidība, atbilst standarta DIN 18363 prasībām. Ķīmiski reaģējot 
ar pamatvirsmu, kaļķu krāsa veido pret laika apstākļiem izturīgu 
krāsas pārklājumu, kas ir stipri saistīts ar virsmu. Kaļķu krāsa “skai-
sti” noveco – krāsa neatdalās no virsmas, tikai ar laiku izbalē un 
noberžas. Tā kā produkts ir maz pakļauts piesārņojumam, fasāde 
ilgu laiku paliek tīra. Krāsu var tonēt.

Kaļķu krāsa
• Fasādes minerālkrāsa vēsturisko celtņu restaurēšanai
• Segkrāsa, ko raksturo laba segtspēja un ko viegli kopt  

lietošanas laikā
• Piemērota jauna kaļķu un kaļķu-cementa apmetuma, kā arī ie-

priekš ar kaļķu krāsu pārklātas minerālvirsmas krāsošanai

PAMATVIRSMAS
  Krāsa ir piemērota kaļķu apmetuma un stipri poraina kaļķu-cementa, kā arī ie-

priekš ar kaļķu krāsu pārklātas virsmas apdarei.   

SAGATAVOŠANA
  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētā objekta un tam izvirzītajām 

prasībām. Krāsojamai virsmai jābūt izturīgai, līdzenai, sausai un attīrītai no pu-
tekļiem, kvēpiem, krīta daļiņām, ūdensaugiem, sūnām u.c. organiskajām vielām, 
kā arī no sacietējušām vai atlupušām kārtām. No virsmas jānoņem vecā atlupusī 
krāsa un nosēdušies sāļi, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Pilnīgi 
jānoņem uz virsmas esošā organiskā krāsa! Virsmas labošanai lietojams kaļķu 
šķīdums. Pirms krāsošanas jāpārliecinās, ka jaunā apmetuma virsma ir sausa 
un pilnīgi sacietējusi. Svaigu apmetumu nedrīkst apstrādāt 2-4 nedēļas atkarībā 
no apmetuma tipa un žūšanas apstākļiem. Maksimāli pieļaujamais mitrumsaturs 
kaļķu apmetumā ir 0,9% (ūdens tilpumiskais saturs virsmā). 

VIRSMAS IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE
  Pirms krāsošanas pamatvirsma jāsamitrina ar tīru ūdeni (tas ir īpaši svarīgi, krāso-

jot karstā laikā). 

KRĀSOŠANA
  Krāsošanai lietojams kaļķu krāsas “Alpha Chalix” un ūdens maisījums attiecībā 

1:1. Ieteicams uzklāt uz virsmas trīs kārtas, ļaujot krāsai žūt 3-4 stundas pirms 
nākamās kārtas uzklāšanas (ja krāsošanas laikā temperatūra ir 20 ºC, RH 65%).
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ROBUST
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IETEIKUMI 
 •  Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt 

+8...30°C, gaisa mitrumam < 85%. Jāizvairās no krāsošanas aukstā, mitrā (lietus, 
migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari. 

 •  Pirms krāsošanas un darba gaitā krāsa rūpīgi jāsamaisa. Lai iegūtu viendabīgu 
rezultātu, krāsošanai nepieciešamais daudzums jāsamaisa vienā reizē. Krāsa jāklāj 
uz virsmas krusteniskām kustībām. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; pārtrauku-
mi ir pieļaujami tikai stūros.

 •  Pirms krāsošanas rūpīgi jāpārklāj apkārtējās stikla, keramikas, klinkera, marmora 
un metāla virsmas, jo kaļķu krāsa var bojāt šādas virsmas. Uz nepārklātas virsmas 
nokļuvušās krāsas šļakatas uzreiz jānoņem ar ūdeni.

 •  Krāsas toņa atšķiršanos no oriģinālā toņa var izraisīt atšķirīga virsmas struktūra, 
krāsas uzklāšanas metode vai gaismas krišanas leņķis, kā arī pamatvirsmas iesūk-
šanas spēja un laika apstākļi krāsošanas laikā, un tas nav pamats reklamācijai.

KRĀSOTĀS VIRSMAS KOPŠANA
  Parastajos apstākļos krāsas plēve iegūst galīgo izturību 1 mēneša laikā pēc krā-

sošanas, tāpēc jācenšas izvairīties no krāsotās virsmas intensīvas tīrīšanas, pirms 
nav pagājis norādītais laiks. Netīras virsmas tīrīšanai var lietot vieglu augstspie-
diena mazgāšanu bez tīrīšanas līdzekļa. Pirms darba sākšanas jāpārliecinās, ka 
virsma spēj izturēt izraudzīto tīrīšanas metodi. Netīrumi, kas nav dziļi ieēdušies 
virsmā, pēc iespējas jānoņem ar sausu mīkstu suku. Uz virsmas esošā pelējuma 
vai sūnu noņemšanai var izmantot tīrīšanas līdzekli saskaņā ar produkta lietošanas 
instrukciju. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. 
Tīrīšanai nevajadzētu lietot līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī 
tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir kodīgas vai stipras iedarbības vielas. Tīrīšanas 
līdzeklis uz virsmas var atstāt noturīgas pēdas. Lai savlaicīgi atklātu iespējamos 
virsmas bojājumus, ieteicams ik pēc 2-3 gadiem veikt krāsotās virsmas regulāru 
apskati.

TEHNISKIE DATI 
Pielietojums  Ārdarbi un iekšdarbi

Saistviela  Kalcija hidroksīds

Blīvums  1,34 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  42,5±2% (pēc svara), 39±2% (pēc tilpuma)

Spīduma pakāpe (EN 1062)  G3 matēta, ≤ 10 G.U. 85°, 2 G.U. 85°

Kārtas biezums (EN 1062)  E1  ≤ 50 μm

Grauda lielums (EN 1062) S1 mazs, < 100 μm

Ūdens tvaika difūzija (EN ISO 7783-2)  V1 augsta; Sd < 0,0045 m; V > 150 g/(m²*d)

Ūdenscaurlaidība (NE 1062-3)  W1 augsta; W= 1,35 kg/(m²*h0,5)

Patēriņš (1 kārta)  15-18 m²/l atkarībā no pamatvirsmas raupjuma, struktūras un porainības

Žūšana (23 ºC, RH 65%)  Putekļneuzņēmīga: pēc 1-2 stundām, var krāsot: pēc 3-4 stundām

Atšķaidītājs  Ūdens; krāsošanai lietojams kaļķu krāsas “Alpha Chalix” un ūdens maisījums 
attiecībā 1:1

Tonēšana  Krāsu karte – “Sadolin Professional”, “Acomix” un “Chalix”; bāzes toņi W05, M15

Darbarīki  Balināmā ota

Darbarīku tīrīšana  Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni

Uzglabāšana  Uzglabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala! Neatvērtā oriģinālie-
pakojumā saglabājas vismaz 36 mēnešus no ražošanas datuma.

Tilpums  5 l un 15 l
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika 
apstākļiem utt. Doto informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas 
atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papil-
dinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja 
paziņojuma.

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 •  Kaļķu krāsa satur kalcija hidroksīdu, un tai ir kairinoša iedarbība.  Ja nokļūst acīs, 

nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. 
Darba laikā lietot acu vai sejas aizsarglīdzekļus un aizsargcimdus. Ja norīts, 
nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Sargāt no bērniem. Pēc pieprasījuma 
profesionālam lietotājam tiek izsniegta produkta drošības datu lapa.

 •  Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Atkritumu pārstrāde attiecas 
tikai uz pilnīgi iztukšotu taru. Krāsas šķidrās atliekas jānogādā īpašā atkritumu 
savākšanas vietā.

 •  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/c ŪB; – 40 g/l.  
GOS saturs produktā: ≤ 10 g/l

PĀRSTĀVIS
  SIA “Akzo Nobel Baltics”, Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, 

tālr.: 67 517 018


