
ALPHA STYLE

Uz ūdens bāzes veidota vairāku toņu efekta krāsa iekšējās apdares 
darbiem. Produktu raksturo laba segtspēja, to viegli lietot, un tas ar 
laiku tas nedzeltē. Vizuāli skaists risinājums gan tradicionālajam, 
gan modernam interjeram. Krāsu var tonēt.

Vairāku toņu efekta dekoratīvā krāsa
• Vizuāli piesaistoša dekoratīva krāsaina virsma, kurai uz iz-

raudzītā toņa virsmas fona izvietojas baltas krāsas daļiņas
• Oriģināls un vienreizējs rezultāts
• Viena darba cikla gaitā iegūstams krāsains efekts

PIELIETOJUMS

  Produkts ir piemērots griestu krāsošanai sausās telpās, piem., dzīvojamās ista-
bās, guļamistabās, birojos un sabiedriska lietojuma telpās.

PAMATVIRSMAS

  Produkts ir piemērots jaunas un iepriekš krāsotas apmetuma, betona, ģipša 
plātņu, špaktelētas virsmas, kā arī gruntētas kokšķiedras un koka ēveļskaidu 
plašu virsmas krāsošanai, veicot iekšdarbus.

SAGATAVOŠANA

  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas un tai izvirzīta-
jām prasībām. Krāsojamai virsmai jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, 
taukiem, krīta daļām un atlupušām kārtām. Virsmas tīrīšanai lietojams remdens 
vai silts ūdens, stipri netīras virsmas attīrīšanai – tīrīšanas līdzeklis. Jānoņem 
vecā atlupusī krāsa, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai 
panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu krāsota virsma vienmērīgi 
jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmas nelīdzenumi jāaizšpaktelē, nošpaktelētā 
virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpē-
šanas putekļiem. Poraina iesūcoša virsma (piem., špaktelēta virsma, iepriekš 
neapstrādātas ģipša plātnes) jānogruntē. Gruntēšanai par darbarīku lietojams 
īssaru veltnītis. Lai atklātos efektkrāsas sevišķās īpašības, pamatvirsmai jābūt 
gludai.

GRUNTĒŠANA

  Virsma jānokrāso, uzklājot 1 kārtu krāsas “Fondo Alpha Effects Micro”/”Extra”. 
Krāsa 20% apmērā no tilpuma jāatšķaida un jāuzklāj uz virsmas ar platu otu vai 
īssaru veltnīti. Ja uz pamatvirsmas esošā vecā krāsas kārta ir pārāk kontrastaina 
salīdzinājumā ar jauno segkrāsu, var būt nepieciešams uzklāt uz virsmas papil-
du kārtu. Krāsu “Fondo Alpha Effects Micro” var tonēt segkrāsai tuvā tonī.
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ELEGANT
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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.

VIRSMAS APDARE

  Beigu krāsošana veicama ar krāsu “Alpha Style”. Krāsa jāuzklāj uz virsmas ar 
mīkstu saru otu, lietojot krusteniskas kustības. Krāsošanas laikā jāsaglabā mitra 
mala! Ja ir vēlēšanās, krāsu var atšķaidīt ar ūdeni 5-10% apmērā. Apmēram 
10-15 minūtes pēc krāsas uzklāšanas virsma jāizlīdzina, viegli pieskaroties ar 
mīkstu otu vai plastmasas špakteļlāpstiņu, un tas ļaus akcentēt segkrāsā eso-
šās baltās daļiņas, kas rada efektu. Uzmanību! Stipra spiediena ietekmē baltās 
daļiņas var sagraut. Izlīdzināšanas laikā darbarīks jātur pēc iespējas paralēli 
virsmai (nelielā leņķī). Ja ir vēlēšanās, uz virsmas var uzklāt otru kārtu krāsas 
“Alpha Style”, taču ne agrāk kā vienu diennakti pēc pirmās kārtas uzklāšanas 
brīža. Otrā kārta jāklāj uz virsmas pēc pirmās kārtas parauga.

IETEIKUMI

 •  Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt 
+10…25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 
<85%. Ja telpā ir pārāk augsta temperatūra un caurvējš, var veidoties nekvali-
tatīva krāsas plēve. 

 •  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; 
pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. 

 •  Izmantojot pirmo reizi vai veidojot jaunu efektu, produkts vispirms jāizmēģina 
nelielā virsmas laukumā. Krāsas toņa atšķiršanos no oriģinālā toņa var izraisīt 
atšķirīga virsmas struktūra, krāsas uzklāšanas metode vai gaismas krišanas 
leņķis, un tas nav pamats reklamācijai.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

   Normālos apstākļos dekoratīvās krāsas plēve galīgo izturību iegūst 3-4 nedē-
ļu laikā pēc krāsošanas, tāpēc pirms šī laika nebūtu ieteicams krāsoto virsmu 
intensīvi tīrīt. Ekspluatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai izmantojams 
tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Tīrīšanai nedrīkst lietot vielas, kas satur 
organiskos šķīdinātājus. 

TEHNISKIE DATI 

Pielietojums  Iekšdarbi

Blīvums  1,03 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  31±2% (pēc svara), 30±2% (pēc tilpuma)

Spīduma pakāpe (EN 13300)  G3 matēta, ≤ 10 G.U.85°; 1,5 G.U.85°

Kārtas biezums (EN 13300)  E3 > 100 μm  ≤ 200 μm

Grauda lielums (EN 13300)  S2 vidējs, < 300 μm

Izturība pret mitro tīrīšanu (EN 13300)  2. klase, ≥ 5 μm < 20 μm (200 ciklu)

Patēriņš (1 kārta)  3-5 m²/l (atkarībā no virsmas līdzenuma, kā arī krāsošanas metodes)

Žūšana (23 ºC, RH 65%)  Putekļneuzņēmīga pēc 12-24 stundām, var krāsot pēc 2-3 diena

Atšķaidītājs  Ūdens; produktam var pievienot maksimāli 5-10% tīra ūdens

Tonēšana  Krāsu karte – “Alpha Style”, bāzes tonis N00. Uzmanību! Pēc tonēšanas pastas 
pievienošanas krāsa jāsajauc maisītājā maksimāli 20-30 sekundes. Ilgāka 
maisīšana sagrauj krāsā esošās baltās daļiņas, tādējādi ietekmējot galarezultātā 
iegūstamo efektu.

Darbarīki  Mīkstu saru ota, elastīga plastmasas špakteļlāpstiņa

Darbarīku tīrīšana  Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni

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

Tilpums  2,5 l
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DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

 •  Sargāt no bērniem. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Pēc 
pieprasījuma profesionālam lietotājam tiek izsniegta produkta drošības datu 
lapa.

 •  Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas 
jānogādā bīstamo vielu savākšanas vietā, bet tukšo taru – iepakojuma kontei-
nerā.

 •  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/l ŪB; – 200 g/l. 
GOS saturs produktā: < 50 g/l 

PĀRSTĀVIS 

  SIA “Akzo Nobel Baltics”, Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija,  
tālr.: 67 517 018


