
Īpašības  Šķidro kaļķu apmetumu “Ecoras Pennellabile” veido dabiskie kaļķi, silikāta smiltis ar atlasītu grau-
diņu lielumu, kā arī ūdens dispersijas sveķi. Ar otas palīdzību uz virsmas klājamais apmetums 
pirmām kārtām ir piemērots, lai atjaunotu vecu apmetuma virsmu, kuras plaisas ir līdz 0,5 mm 
platas. Krēmveida konsistences dēļ apmetuma maisījumu viegli lietot, un apmetums nenoplūst no 
virsmas strūklās. Kaļķu apmetumu viegli sagatavot no sausā maisījuma un ērti uzklāt uz virsmas 
ar otu. Apmetums stipri piesaistās pamatvirsmai, tas ir elastīgs un neplaisā siltuma iedarbības 
paplašināšanās izraisītu virsmas kustību rezultātā. Izstrādājums nesatur ūdenī šķīstošus sāļus.  
Liels kalcija hidroksīda saturs maisījumā nodrošina tā labu sasaistīšanos ar sekojošo krāsas kārtu 
vai uz kaļķu bāzes veidotu izlīdzināšanas maisījumu.

Piemērotas pamatvirsmas  Izstrādājums ir piemērots saplaisājušas (plaisu maks. platums 0,5 mm) un nolietotas apmetuma 
virsmas atjaunošanai, veicot ārējās un iekšējās apdares darbus. Īpaši labi izmantojams pirms 
virsmas vēlākās apstrādes ar krāsu vai izlīdzināšanas maisījumu uz kaļķu bāzes.   
Izstrādājums nav piemērots stipri nelīdzenas, neizolētas krītainas, kā arī betona virsmas apdarei.

Virsmas sagatavošana  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētā objekta un tam izvirzītajām prasībām. Pirms 
darba sākšanas jāpārliecinās, ka bāzes apmetums ir pietiekami sacietējis. Apstrādājamai virsmai 
jābūt izturīgai, sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, kvēpiem, krīta daļiņām, ūdensaugiem, 
sūnām u.c. organiskajām vielām, kā arī no sacietējušām vai atlupušām kārtām. Uz virsmas nosē-
dušies sāļi, drūpoša vai vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Uz apstrādājamās virs-
mas nedrīkst būt nekā, kas varētu apgrūtināt sasaistīšanos ar apmetuma kārtu, piemēram, virsma 
iepriekš nedrīkst būt apstrādāta ar hidrofobu apdares līdzekli.

Apmetuma sagatavošana  Maisītājā jāielej 10 litri tīra ūdens un jāieber 20 kg sausā maisījuma “Ecoras Pennellabile”. Jāsāk 
samaisīšana, lietojot urbjmašīnu ar nelieliem apgriezieniem, un pakāpeniski jāpievieno maisījums 
un jāturpina maisīšana, līdz izveidojas viendabīga masa. Gatavajam apmetuma maisījumam jābūt 
bez kunkuļiem! Jāļauj maisījumam žūt 4-5 minūtes, pēc tam tas vēlreiz jāsamaisa; tagad maisī-
jums ir gatavs uzklāšanai uz virsmas. Lielu apjomu sagatavošanai lietojams maisītājs ar vertikālu 
asi.  
Maisījumam nedrīkst pievienot kaļķus, cementu vai ģipsi. Jāizvairās no lielāka ūdens daudzuma 
pievienošanas, nekā ir atļauts.

Virsmas iepriekšējā apstrāde  Pirms apmetuma maisījuma klāšanas uz virsmas siena viegli jānoskalo ar ūdeni. Iepriekšēja virs-
mas mitrināšana ir īpaši nepieiežama, klājot stipri porainu bāzes apmetumu. Pirms apmešanas 
sākuma jāpārliecinās, ka siena nav pārāk slapja, jo tas var traucēt apmetuma piesaistīšanos virs-
mai. Klājot uz virsmas divas vai vairākas apmetuma kārtas, vienmēr nedaudz jāsamitrina apakš-
kārta pirms nākamās apmetuma kārtas klāšanas.

Apmešana  Gatavais apmetuma maisījums jāklāj uz virsmas ar plakanu otu krusteniskām kustībām. Bojātās 
vietas jāapstrādā vairākas reizes. Pirms nākamās kārtas klāšanas jāpagaida, kamēr iepriekšējā 
kārta ir pietiekami nožuvusi. Ieteicamais žūšanas laiks starp divām kārtām ir 1-2 stundas atkarībā 
no gaisa temperatūras un mitruma.

Beigu apdare  Apmestās virsmas krāsošanu var sākt ne agrāk kā 10 dienas pēc virsmas apmešanas. Nepiecie-
šamais apmetuma kārtas žūšanas laiks ir atkarīgs no kārtas biezuma, gaisa temperatūras un 
mitruma. Ar kaļķu apmetumu klātas virsmas krāsošanai pirmām kārtām lietojamas krāsas ar aug-
stu tvaikcaurlaidību, piem., kaļķu, silikāta un silikona krāsas.

ECOras 
PENNELLaBILE
Apdares apmetums, kas klājams uz 
virsmas ar otas palīdzību
 - Smalkgraudains apdares apmetums
 - Viegli klājas uz virsmas ar otas palīdzību
 - Izstrādājums ir piemērots, lai atjaunotu laika gaitā saplaisājušu 
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8-30°C
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Materiāla fizikālās īpašības (23 °C, RH 50%) (uni en 1015:2000)

Maks. daļiņu izmērs 0,08 mm

Sausā maisījuma blīvums 1000 kg/m³

Gatavā maisījuma blīvums 1650 kg/m³

Ieteicamais maks. kārtas biezums 0,5 mm

Maisījuma apstrādes laiks apm. 60-90 min

Sacietēšanas laika sākums apm. 60-90 min

Ūdens tvaika difūzijas pretestības koeficients «μ» < 7
 

Tehniskie dati

Izskats Smalks pulveris.

Krāsa Balta.

Teorētiskais patēriņš apm. 400 g/m2 (ja kārtas biezums ir 1 mm).

Žūšana (23ºC, RH 50%) Žūšanas laiks starp divām apmetuma kārtām – minimāli 1-2 stundas.

Atšķaidītājs Ūdens. 20 kg sausā maisījuma jāatšķaida ar 10 l ūdens.

Uzklāšanas paņēmiens Plata plakana ota.

Darbarīku tīrīšana Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni. Sausu maisījumu var noņemt tikai mehāniski.

Uzglabāšana Uzglabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala! Neatvērtā oriģinālā iepakojumā 
saglabājas vismaz 24 mēnešus no ražošanas datuma.

Iepakojuma svars 20 kg
 

Lietošanas nosacījumi  Apmešanas un apmetuma žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8..30 °C, gaisa 
mitrumam < 85%. Jāizvairās no apmešanas aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā 
arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari. Neklāt apmetumu uz virsmas, kas ir sasalusi, sāk atkust 
vai var sasalt tuvākajās 24 stundās. Neklāt apmetumu uz saulē stipri sakarsušas sienas.

Svarīga piezīme  Nelietot bojātus un atvērtus maisījuma maisus. Sauss maisījums nav piemērots lietošanai. Nepie-
vienot ūdeni apmetuma javai, kas ir sākusi sacietēt.

Drošības tehnika  Izstrādājums satur kaļķus, un tam ir kairinoša iedarbība. Nopietnu bojājumu draudi acīm. Kairina 
elpošanas orgānus un ādu – darba laikā lietot piemērotus aizsargcimdus un acu vai sejas aizsarglī-
dzekļus. Nepieļaut nokļūšanu acīs; ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens 
un meklēt medicīnisko palīdzību. Pēc pieprasījuma profesionālam lietotājam tiek izsniegta produk-
ta drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana  Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Atkritumos drīkst izmest tikai tukšu taru un 
apmetuma sausās atliekas.

Ražotājs  «Rapid Mix S.R.L.», Itālija. Izstrādājums ir izgatavots pēc koncerna «Akzo Nobel» pasūtījuma.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Ciekurkalna 1. linija 11, LV-1026, Riga, Latvija, talr.: 67 517 018 
info.lv@akzonobel.com 
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