
ALPHALOXAN FARBE

Stipri matēta apdares krāsa minerālmateriāla fasādes krāsošanai, 
veidota uz akrila-siloksāna saistvielas bāzes, piemīt tvaikcaurlaidī-
ba. Krāsa satur smalkgraudainas kvarca smiltis, un tai piemīt labas 
virsmas piepildīšanas īpašības. Stipri sasaistoties ar pamatvirsmu, 
krāsa piešķir fasādei hidrofobas īpašības. Krāsai nav raksturīga 
pārziepošanās, tā viegli klājas uz virsmas, satur aktīvās vielas, kas 
novērš ūdensaugu un sēņu attīstību uz krāsotās virsmas (iedarbī-
bas ilgums ir atkarīgs no celtnes konstrukcijas un vides apstākļiem). 
Krāsa ir tonējama plašā toņu gammā. 

Silikona krāsa
• Silikātkrāsas un dispersijas krāsas labo īpašību apvienojums
• Piemīt augsta tvaikcaurlaidība, tajā pašā laikā ūdensnecaurlaidī-

ga fasādes krāsa
• Krāsa ir piemērota kā jaunas, tā arī iepriekš ar minerālkrāsu, si-

likona vai dispersijas krāsu pārklātas minerālvirsmas apdarei 

PAMATVIRSMAS
  Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš ar silikona, dispersijas vai silikāta krāsu krā-

sotas apmetuma, vieglbetona un betona virsmas, veicot ārdarbus. Īpaši piemē-
rots risinājums, ja nepieciešams iegūt hidrofobu krāsotu virsmu ar labu tvaikcaur-
laidību. 

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. Svaigu 
apmetumu neapstrādāt 2-4 nedēļas atkarībā no apmetuma tipa un žūšanas aps-
tākļiem. Kaļķu apmetumu un vieglos minerālmateriāla apmetumus neapstrādāt 
vismaz 4 nedēļas. Maksimāli pieļaujamais mitrumsaturs cementa apmetumā ir 
1,4% un kaļķu apmetumā 0,9% (ūdens tilpumiskais saturs virsmā). 

GRUNTĒŠANA 
  Jauna, iepriekš neapstrādāta virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu gruntskrāsas 

“Alphaloxan Primer”, kas 30-50% apmērā ir atšķaidīta ar tīru ūdeni.

  Veca silikona krāsa pirms krāsošanas iepriekš nav jāgruntē.

  Veca silikātkrāsa jānogruntē, uzklājot vienu kārtu gruntskrāsas “Alphaloxan Pri-
mer”, kas 30-50% apmērā ir atšķaidīta ar tīru ūdeni.

  Veca dispersijas krāsa jānogruntē, uzklājot vienu kārtu krāsas “Alpha Grond”, ku-
rai atkarībā no virsmas porainības ir pievienoti vidēji 20-30% atšķaidītāja “Thinner 
per Alpha Grond”.
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ROBUST
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VIRSMAS APDARE
  Virsmas krāsošana jāveic ar produktu “Alphaloxan Farbe”. Atkarībā no izraudzītā 

darbarīka krāsai jāpievieno 30% (ota) vai 20% (veltnītis) tīra ūdens. Lai iegūtu vien-
dabīgu un pret laika apstākļu iedarbību izturīgāku pārklājumu, ieteicams pirmo 
krāsas kārtu klāt ar otu, bet otro – ar veltnīti.

IETEIKUMI 
 •  Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt  

+5...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 lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; pār-
traukumi ir pieļaujami tikai stūros. 

 •  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

Saistviela  Akrils-siloksāns

Blīvums  1,54 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  49±2% (pēc svara), 68±2% (pēc tilpuma)

Spīduma pakāpe (EN 1062)  G3 matēta, ≤ 10 G.U. 85°, ~ 3 G.U. 85°

Kārtas biezums (EN 1062)  E3 120 μm

Grauda lielums (EN 1062)  S2 vidējs, < 300 μm

Ūdens tvaika difūzija (EN ISO 7783-2)  V1 augsta; Sd = 0,10 m; V = 200 g/(m²*d)

Ūdenscaurlaidība (NE 1062-3)  W2 vidēja; W= 0,25 kg/(m²*h0,5)

Patēriņš (1 kārta)  9-11 m²/l atkarībā no virsmas līdzenuma

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

Atšķaidītājs  Ūdens; krāsojot ar otu, jāpievieno 30%, krāsojot ar veltnīti, – 20% ūdens no krā-
sas tilpuma

Tonēšana  Krāsu karte – “Sadolin Professional” un “Acomix”; bāzes toņi W05, M15, N00

Darbarīki  Ota un veltnītis

Darbarīku tīrīšana  Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni

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

Tilpums  15 l
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DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 •  Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Ja 

norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. Sargāt no bērniem. Pēc piepra-
sījuma 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: < 40 g/l

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

tālr.: 67 517 018

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.


