
ALPHALOXAN PRIMER

Bezkrāsaina gruntskrāsa uz akrila-polisiloksāna un kālija šķidrā 
stikla bāzes, ārējās apdares darbiem. Produkts apvieno minerālkrā-
sas un emulsijas krāsas labās īpašības – augstu tvaikcaurlaidību 
un efektīvu aizsardzību pret mitrumu. Ūdenī šķīstoša gruntskrā-
sa stabilizē vecos virsmas pārklājumus, kā arī izlīdzina porainu 
pamatvirsmu un samazina tās iesūkšanas spēju. Krāsa viegli klājas 
uz virsmas un kopā ar silikona segkrāsu uz virsmas veido krāsu 
sistēmu, ko raksturo augsta tvaikcaurlaidība. 

Gruntskrāsa porainai minerālma-
teriāla fasādei
• Hidrofoba gruntskrāsa ārējās apdares darbiem
• Sasaista un noblīvē porainu virsmu
• Krāsa ir piemērota tādas porainas minerālvirsmas gruntēšanai, 

kurai ir viegls smilšu nobērums, veicot ārējās apdares darbus

PAMATVIRSMAS
  Krāsa ir paredzēta tādas porainas minerālvirsmas gruntēšanai, kurai ir viegls 

smilšu nobērums, veicot ārējās apdares darbus. Gruntskrāsu var izmantot kā 
vecas, tā arī iepriekš ar minerālkrāsu pārklātas virsmas apstrādei. No virsmas, kas 
iepriekš ir bijusi pārklāta ar emulsijas krāsu, jānoņem visa vecā krāsa, lai garantētu 
sistēmas augstu tvaikcaurlaidību.

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

prasībām. Pamatvirsmai jābūt izturīgai, līdzenai, sausai un attīrītai no putekļiem, 
kvēpiem, krīta daļiņām, ūdensaugiem, sūnām u.c. organiskajām vielām, kā arī no 
sacietējušām vai atlupušām kārtām. Vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamat-
nei un jāsalabo. No virsmas jānoņem nosēdušies sāļi. Svaigu apmetumu nedrīkst 
apstrādāt 2-4 nedēļas atkarībā no apmetuma tipa un žūšanas apstākļiem. Kaļķu 
apmetumu un vieglos minerālmateriāla apmetumus neapstrādāt vismaz 4 nedē-
ļas. Uz virsmas esošā vecā minerālkrāsa, kas ir labā stāvoklī, jāattīra ar cietsaru 
suku (neizmantot stiepļu suku). Uz virsmas esošā vecas emulsijas krāsas kārta 
pilnīgi jānoņem, lai garantētu sistēmas augstu tvaikcaurlaidību. Jāpārliecinās, ka 
apstrādājamai virsmai ir iesūkšanas spēja. 

GRUNTĒŠANA
  Virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu krāsas “Alphaloxan Primer”. Atkarībā no 

virsmas porainības un izraudzītā darbarīka produkts jāatšķaida ar ūdeni 30-50% 
(krāsojot ar veltnīti) vai līdz 50% (krāsojot ar otu) apmērā. Gruntskrāsa jāuzklāj uz 
virsmas līdz piesātinājumam.

BEIGU APDARE
  Virsmas beigu krāsošana veicama ar krāsu “Alphaloxan Farbe” vai citu līdzīgu 

silikona krāsu drīz pēc virsmas gruntēšanas. Papildinformāciju par segkrāsas sa-
derību un krāsošanas ieteikumiem var atrast attiecīgās krāsas produkta aprakstā.
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ROBUST
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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.

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, kad saules stari krīt tieši uz virsmas.

 •  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa.
 •  Darba gaitā jāseko, lai gruntskrāsa neveidotu uz virsmas noslēgtu vienmērīgu 

plēvi, bet iesūktos pamatvirsmā.

TEHNISKIE DATI 
Pielietojums  Ārdarbi

Saistviela  Akrils-siloksāns un kālija šķidrais stikls

Blīvums  1,04 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  10±1% (pēc svara), 7±1% (pēc tilpuma)

Patēriņš (1 kārta)  10–12 m²/l atkarībā no virsmas līdzenuma un iesūkšanas spējas

Žūšana (23 ºC, RH 65%)  Putekļneuzņēmīga: pēc 1-2 stundām, var pārkrāsot: pēc 6-8 stundām

Atšķaidītājs  Ūdens; krāsojot ar veltnīti, krāsai jāpievieno 30-50% ūdens, krāsojot ar otu – līdz 
50% ūdens

Krāsa  Bezkrāsaina

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

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/h ŪB; – 30 g/l.  
GOS saturs produktā: < 15 g/l

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

tālr.: 67 517 018


