
ALPHA TACTO

Krāsa efekta radīšanai piešķir lielāku daudzveidību dzīvojamām tel-
pām, radot ne tikai vizuālu pievilcību, bet arī patīkamas taustes izjū-
tas. Produkta saistviela, kā arī speciālās krāsvielas piešķir krāsotajai 
virsmai mīkstumu, kas rada vēlmi “sajust” sienas virsmas tekstūru, 
pieskaroties tai ar roku.

Krāsa, kas rada samtaini mīkstas 
virsmas efektu
• Uz ūdens bāzes veidota krāsa iekšdarbiem; auduma un 

samta efekta virsmas
• Oriģināls un unikāls rezultāts
• Krāsas “trīsdimensiju” virsma rada daudz iespēju ideju 

realizēšanai

PIELIETOJUMS

  Produkts ir paredzēts sienu un griestu krāsošanai sausās telpās, piem., dzī-
vojamās istabās, guļamistabās, birojos un sabiedriska lietojuma telpās. Tā kā 
produkta struktūrvirsmu ir sarežģītāk tīrīt kā parastu virsmu, krāsu nevajadzētu 
izvēlēties virsmām, kurām nepieciešama bieža mazgāšana.

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 iekšējās apdares darbus.

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

  Uz sagatavotās virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas “Expert 4”, ļaujot krāsai pirms 
nākamās kārtas uzklāšanas žūt saskaņā ar prasībām. Krāsas uzklāšanai lieto-
jams īssaru veltnītis. Krāsa “Expert 4” jātonē maksimāli tuvam virsmas beigu 
apdares izraudzītās dekoratīvās krāsas “Alpha Tacto” tonim.
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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.

EFEKTS – SAMTAINA VIRSMA

  Krāsai “Alpha Tacto” efekta radīšanai gaišos toņos jāpievieno 10%, savukārt 
efekta radīšanai tumšos toņos – 20% tīra ūdens.  Iegūtais maisījums jāuzklāj uz 
virsmas brīvām kustībām. Apstrādātai virsmas jāļauj žūt 4-6 stundas, pēc tam 
uz virsmas jāuzklāj otrā krāsas kārta, līdzīgi kā pirmā.

EFEKTS – AUDUMAM LĪDZĪGA VIRSMA

  Krāsai efekta radīšanai “Alpha Tacto” jāpievieno 30% tīra ūdens, un iegūtais 
maisījums jāuzklāj uz virsmas ar īssaru veltnīti. Ar plastmasas saru krāsošanas 
suku vertikālām kustībām jāizveido vēlamais auduma efekts. Jāraugās, lai uz 
virsmas uzklātā krāsa nenožūtu, pirms nav izveidots vēlamais raksts. Otrai kār-
tai krāsa jāatšķaida un jāuzklāj uz virsmas līdzīgi kā pirmā kārta, pirms nākamās 
kārtas uzklāšanas nogaidot vismaz 4-6 stundas.

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 nekvalita-
tīva krāsas plēve.

 •  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Darba laikā izmantojams liels krāsas 
daudzums, lai virsma ilgāk paliktu mitra un tādējādi ļautu labāk veidot vēlamo 
efektu. Veicot lielu virsmu apdari, ieteicams strādāt divatā – viens krāsotājs ar 
veltnīti uzklāj krāsu uz virsmas, bet otrs ar attiecīgā darbarīka palīdzību veido 
vēlamo rakstu.

 •  Klājot uz virsmas, produkts ir pienbaltā krāsā, bet pēc nožūšanas iegūst tīru 
krāsas toni.

 •  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 nedēļu 
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.
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TEHNISKIE DATI 

Pielietojums  Iekšdarbi

Blīvums  1,06 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  30±2% (pēc svara), 26±2% (pēc tilpuma)

Spīduma pakāpe (EN 13300)  G3 matēta, ≤ 10 G.U.85°; 0,6 G.U.85°

Kārtas biezums (EN 13300)  E2  > 50 μm  ≤ 100 μm

Grauda lielums (EN 13300)  S1 sīks, < 100 μm

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

Patēriņš (1 kārta)  14-16 m²/l (atkarībā no virsmas līdzenuma, kā arī krāsošanas metodes)

Žūšana (23 ºC, RH 65%)  Putekļneuzņēmīga pēc 1-2 stundām, var krāsot pēc 4-6 stundām

Atšķaidītājs  Ūdens; krāsai pievienojamā ūdens tilpums ir atkarīgs no vēlamā efekta

Tonēšana  Krāsu karte – “Alpha Tacto”, bāzes tonis N00

Darbarīki  Ota, veltnītis, plastmasas saru krāsošanas suka

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

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: < 40 g/l 

PĀRSTĀVIS

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


