
CHALIX DECOR FINITURA

Pastveidīgs kaļķa apmetums, kura sastāvā ir dzēstie kaļķi, inertas 
marmora daļiņas un dabiskās pildvielas. Tehniskās īpašības, kas 
ir raksturīgas produktiem uz kaļķa bāzes (augsta tvaikcaurlaidība, 
dabiska aizsardzība pret virsmas pelējumu), tonēšanas iespējas 
plašā krāsu gammā un dažādi virsmas efekti padara dekoratī-
vo apmetumu par piemērotu līdzekli gan vēsturiskām ēkām, gan 
vērtīgām celtnēm saistībā ar noteiktam laikmetam raksturīgās gai-
sotnes saglabāšanu, gan arī mūsdienu ēkām. Dekoratīvais apme-
tums viegli klājas uz virsmas, un tam piemīt labas piepildīšanas un 
apdares īpašības. 

Dekoratīvs apmetums uz kaļķa bāzes, 
iekšējās apdares darbiem
• Skatu piesaistošs, spīdīgs dekoratīvs apmetums, kas rada efektīvu 

virsmu (Stucco Lucido) un kaļķu patinu (Calce Patinata)
• Vēsturiskajām ēkām un saistībā ar raksturīgās gaisotnes saglabāšanu 

vērtīgām būvēm domātais risinājums ļauj atjaunot attiecīgajam laik-
metam raksturīgo noformējumu

• Unikāls risinājums, kas ir atkarīgs no tā veidotāja «rokraksta»

PIELIETOJUMS

  Piemērots sienu, griestu un dekoratīvo noformējuma elementu (piem., kolonnu) 
apstrādei, veicot iekšējās apdares darbus sausās telpās, piem., dzīvojamās 
istabās un guļamistabās, gaiteņos, birojos un sabiedriska lietojuma ēkās.

PAMATVIRSMAS

  Produkts ir piemērots jaunas un iepriekš krāsotas apmetuma, betona, ģipša 
plātņu, špaktelētas, kā arī gruntētas kokšķiedras un koka ēveļskaidu plašu virs-
mas krāsošanai, veicot iekšējās apdares darbus.

SAGATAVOŠANA

  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas un tai izvirzī-
tajām prasībām. Pamatvirsmai jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, 
taukiem, krīta daļām, organiskajām vielām, kā arī no sacietējušām vai atlupu-
šām 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, virsma, kas 
iepriekš ir bijusi krāsota ar spīdīgu krāsu, vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru.

IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE

  Virsma jāizlīdzina ar piemērotu kaļķa apmetumu “Ecoras”, nožuvusi virsma 
jānoslīpē ar smalkgraudainu smilšpapīru (240. numurs), pēc darba pabeigšanas 
virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem. Lai sasaistītu putekļus un izlīdzinātu 
virsmas iesūkšanas spēju, ar kaļķa apmetumu pārklāta virsma jānogruntē ar 
gruntskrāsu “Silikat Base” un ūdens maisījumu attiecībā 1:1. Gatavais maisī-
jums jāklāj uz virsmas, veidojot ar otu krusteniskas kustības un izvairoties no 
maisījuma izplūšanas pa virsmu. Apstrādātajai virsmai jāļauj nožūt, ievērojot 
noteiktās prasības.
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ELEGANT
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EFEKTS - KAĻĶU PATINA (CALCE PATINATA)

  Ar mīkstu otu uz virsmas jāuzklāj pirmā kārta produkta “Chalix Decor Finitura”, 
kam ir pievienots ūdens 50% apmērā no tilpuma. Nokrāsotai virsmai jāļauj žūt 
4-6 stundas, pēc tam jāuzklāj otra kārta produkta “Chalix Decor Finitura”, kam 
ir pievienots ūdens 70% apmērā no tilpuma. Krāsai jāļauj žūt 10-15 minūtes, 
pēc tam jāuzklāj trešā, pēdējā kārta produkta “Chalix Decor Finitura”, kam ir 
pievienots ūdens 100% apmērā no tilpuma. Visos trijos darba posmos krāsa 
jāklāj uz virsmas ar otu, vēlams izmantot krusteniskas kustības vai riņķveida 
kustības, rūpīgi izlīdzinot krāsojamo virsmu.

EFEKTS - SPĪDĪGS DEKORATĪVAIS APMETUMS (STUCCO LUCIDO)

  Ar tērauda špakteļlāpstiņu, kurai ir noapaļoti stūri (venēciešu ķelle), uz virsmas 
jāuzklāj pirmā kārta neatšķaidīta dekoratīvā apmetuma “Chalix Decor Finitura”. 
Jāļauj virsmai žūt 15-20 minūtes, pēc tam virsma jānopulē ar ķelles sānu malu. 
Uzmanību! Jāraugās, lai pulēšanas procesā uz virsmas nepaliktu špakteļlāpsti-
ņas sānu malas radītas joslas. Otrā kārta jāklāj uz virsmas pēc pirmās kārtas 
parauga, tāpat arī dekoratīvā apmetuma “Chalix Decor Finitura” trešā kārta, 
ļaujot virsmai žūt 15-20 minūtes starp kārtu uzklāšanas. Pēc katras kārtas jāveic 
virsmas pulēšana. Vajadzības gadījumā dekoratīvais apmetums jāatšķaida ar 
tīru ūdeni (maks. 5%). Virsmas pulēšanai var izmantot arī polietilēna pulēšanas 
plēvi.

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 un pēc atšķaidīšanas produkts rūpīgi jāsamaisa. Lielas virs-
mas jākrāso bez apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

 •  Virsmas, kurām jābūt izturīgām pret intensīvu mazgāšanu un slodzēm, pēc 
dekoratīvās krāsošanas ieteicams pārklāt ar šķidru dabisko karnauba vasku. 
Uzmanību! Vasks var padarīt pamatvirsmas krāsu tumšāku.

 •  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 leņ-
ķis, un tas nav pamats reklamācijai. Tā kā “Chalix Decor Finitura” ir produkts, 
kura bāze ir kaļķi, kam pēc sava rakstura piemīt balinoša iedarbība, tonētas 
krāsas toņi lielākā vai mazākā mērā var atšķirties no krāsu kartē norādītajiem, it 
īpaši tas attiecas uz piesātinātajiem toņiem.

VIRSMAS TĪRĪŠANA

  Ekspluatācijas laikā piesārņotas virsmas tīrīšanai izmantojams tīrs remdens 
ūdens un mīksts sūklis. Nedrīkst lietot līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātā-
jus. Izvairīties no virsmas pulēšanas.
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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.

TEHNISKIE DATI 

Pielietojums  Iekšdarbi

Saistviela  Kalcija hidroksīds

Blīvums  1,51 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  57±2% (pēc svara), 80±2% (pēc tilpuma)

Spīduma pakāpe (Gardner 60°)  Matēta, pēc pulēšanas kļūst spīdīga

Kārtas biezums (EN 13300)  E4 > 200 μm  ≤ 400 μm

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

Patēriņš (1 kārta)  8-9 m2/l (Stucco Lucido); 11-12 m²/l (Calce Patinata)

Žūšana (23 ºC, RH 65%)  Sausa taustot pēc 1-2 stundām, virsmas pārkrāsošana atkarībā no vēlamā 
efekta

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

Tonēšana  Krāsu karte – “Chalix Decor Finitura”, 5051, bāzes toņi W05, M15, N00 

Darbarīki  Mīkstu saru ota vai tērauda špakteļlāpstiņa (venēciešu ķelle)

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  5 l un 15 l

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

 •  Uzmanīgi! Produkts satur kalcija hidroksīdu, kas izraisa nopietnus acu bojāju-
mus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: uzma-
nīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Nekavējoties sazinieties ar Saindēšanās 
informācijas centru vai ārstu. Ja norīts, nekavējoties meklēt mediķu 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: < 10 g/l 

PĀRSTĀVIS

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


