
Produkta īpašības  Fasādes minerālkrāsa uz šķidrā kālija stikla bāzes, gatava lietošanai, ar ļoti augstu ūdens tvaika 
caurlaidību. Silikātkrāsa ļauj pamatvirsmā esošajam mitrumam netraucēti izdalīties, tādējādi no-
vēršot sasalšanas bīstamību. Ķīmiski reaģējot ar pamatvirsmu, krāsa veido noturīgu, netīrumus 
nepiesaistošu un pret laika apstākļu iedarbību izturīgu pārklājuma kārtu. Produkts viegli klājas uz 
vir smas, un tam piemīt laba segtspēja. Krāsas sārmainā vide novērš ūdensaugu un sēnīšu augša-
nu uz krāsotās vir smas. Tonējama pasteļkrāsu gammā. Sistēmā ar gruntskrāsu «Silikat Base» 
nodrošina jaunai un iepriekš ar minerālkrāsu pārklātai mūra virsmai ilglaicīgu aizsardzību pret laika 
apstākļu iedarbību. Krāsa ir piemērota vēsturisko ēku restaurēšanas darbiem. 

Pielietojums  Produkts ir paredzēts minerālvirsmu krāsošanai, veicot ārdarbus un iekšdarbus, piem., dzīvojamo 
māju, sabiedrisko un rūpniecisko ēku fasādēm, kurām ir nepieciešama augsta ūdens tvaika caur-
laidība, viaduktu un balkonu apakšējām betona daļām, tuneļiem, metro.

Pamatvirsma  Krāsa ir piemērota jauna un iepriekš ar kaļķu krāsu un silikātkrāsu pārklāta kaļķu, kaļķu-cementa 
un cementa apmetuma, betona un salizturīgu silikātķiegeļu un māla ķieģeļu mūra apdarei, kā arī 
lietošanai par segkrāsu ar minerālapmetumu klātai ārējai siltumizolācijas sistēmai. 
Nav piemērota ar organisko krāsu (piem., emulsijas krāsu) pārklātas minerālvir smas krāsošanai, 
kā arī lietošanai uz ģipša un koka virsmām.

Vir smas sagatavošana  Krāsojamai virsmai jābūt izturīgai, sausai un attīrītai no netīrumiem, eļļas, ķērpjiem un atlupušām 
daļiņām. Vir smas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas vir smas tīrīša-
nai – arī tīrīšanas līdzeklis “Cleaner” (putekļu, tauku un sodrēju noņemšanai) vai “Bio-Cleaner” 
(pelējuma un organisko vielu noņemšanai). Uz vir smas esošās vāji saistītās kārtas jānoņem līdz 
stingrai pamatnei, plaisas jāattīra ar skrāpi un jāpiepilda ar piepildīšanas maisījumu, kas ir līdzīgs 
apkārtējai virsmai. Pilnīgi jānoņem uz vir smas esošā organiskā krāsa. Uz vir smas izdalījušies sāļi 
jānoņem ar sauso paņēmienu, izmantojot cietsaru suku, vai jāizmanto vājš 10% etiķskābes šķī-
dums. Izvēloties piemērotu tīrīšanas metodi, jāraugās, lai netiktu bojāta pamatvirsma. Pirms krā-
sošanas jāpārliecinās, ka jauna apmetuma un betona virsma, kā arī cementšķiedru plātne ir pilnī-
gi nožuvusi (nepieciešamais minimālais žūšanas laiks ir atkarīgs no pamatvir smas tipa un žūšanas 
apstākļiem).

Vir smas iepriekšējā apstrāde   Iepriekš neapstrādāta kaļķu, kaļķu-cementa un cementa apmetumu virsma, kas ir stipri iesūcoša, 
nedaudz irdena, drūpoša vai krītaina, kā arī iepriekš ar kaļķu krāsu vai silikātkrāsu pārklāta iesū-
coša virsma jāpiesūcina ar 1 kārtu gruntskrāsas «Silikat Base» un ūdens maisījuma attiecībā 1:1. 

  Lai atvieglotu uzklāšanu uz vir smas, maisījumam var pievienot līdz 10% krāsas «Murtex Silicate». 
Labāka rezultāta iegūšanai, maisījums uz vir smas jāklāj ar otu (kaļķu sareni) krusteniskām kustī-
bām. 

Gruntēšana  Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu segkrāsas «Murtex Silicate» un gruntskrāsas «Silikat Base» 
maisījuma attiecībā 2:1.

  Ja pēc gruntēšanas uz pamatvir smas veiktie atsevišķo vietu labojumi pēc krāsas atšķiras no pā-
rējās vir smas (iemesls – atšķirīga vir smas iesūkšanas spēja), vienmērīga krāsas toņa iegūšanai 
labojumu vietas jāpārklāj ar 1 kārtu krāsas «Murtex Silicate» un ūdens maisījuma attiecībā 10:1. 
Virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. 
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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.

Tehniskie dati

Pielietojums iekšdarbi un ārdarbi

Saistviela šķidrais kālija stikls

Patēriņš 6-8 m²/l (1 kārta) atkarībā no vir smas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 50%) putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 12 stundām

Atšķaidītājs ūdens un gruntskrāsa «Silikat Base»

Tonēšana tonēšanas sistēma «Acomix», bāzes tonis BW

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Glabāšana glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +8 ºC)

Iepakojums 10 L 
 

Beigu apdare  Beigu apdarei uz vir smas jāuzklāj 1-2 kārtas krāsas «Murtex Silicate». 

  Krāsa «Murtex Silicate» ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Vajadzības 
gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūden vai gruntskrāsu «Silikat Base» (līdz 10% no 
tilpuma), apdares kārtai uz vir smas jāklāj neatšķaidīta krāsa. Par krāsošanas darbarīku ir ieteicams 
izmantot otu.

Vir smas tīrīšana  Krāsoto virsmu var sākt tīrīt tikai mēnesi pēc krāsošanas. Netīras vir smas tīrīšanai ir lietojams tīrs 
ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma 
rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. Jāizvairās izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinā-
tājus (piem., spirts). Mazgāšanai ir ieteicams izmantot remdenu ūdeni, karsts ūdens var atmiekšķēt 
krāsas kārtu un apgrūtināt tīrīšanu. Par darbarīku lietojams sūklis vai mīksta suka. Izvairīties no 
vir smas pulēšanas.

Krāsošanas ieteikumi  Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un vir smas temperatūrai jābūt: +10…25 °C (ieteicams 
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40-80% (ieteicams 60-65%). Jāizvairās no krāsošanas 
aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz vir smas tieši krīt saules stari. 
Zemākas temperatūras un/vai augstāka gaisa mitruma gadījumā krietni pagarinās krāsas žūšanas 
laiks. Ja temperatūra pazeminās zemāk par +8 °C, silikātkrāsas žūšanas process apstājas un rodas 
nekvalitatīva krāsas pārklājuma veidošanās bīstamība. Neklāt produktu uz saulē stipri sakarsušas 
vir smas. Krāsojot karstā laikā, jāveic pasākumi, lai novērstu krāsotās vir smas pārāk ātru žūšanu.

  Pirms nākamās kārtas uzklāšanas jāļauj krāsotai virsmai nožūt saskaņā ar prasībām. Lielas vir smas 
jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Strādājot ar otu, krāsa jāklāj uz 
vir smas krusteniskām kustībām. Jāraugās, lai uz otas būtu pietiekami daudz krāsas, tajā pašā laikā 
uz vir smas uzklājamā krāsas kārta nedrīkst būt pārāk bieza.

Svarīga piezīme  Pirms krāsošanas darbiem rūpīgi jāpārklāj tuvumā esošās stikla, keramikas, klinkera, marmora un 
metāla vir smas, jo silikātkrāsa var bojāt šīs vir smas. Uz nepārklātas vir smas nokļuvušās krāsas 
šļakatas nekavējoties jānotīra ar ūdeni. Darba laikā valkāt aizsargbrilles un aizsargcimdus, kā arī 
ievērot drošības prasības.

  Krāsas toņa atšķirību no oriģinālās krāsas var izraisīt atšķirīga vir smas struktūra, dažādas krāsas 
uzklāšanas metodes vai gaismas krišanas leņķis, kā arī pamatvir smas iesūkšanas spēja vai laika 
apstākļi krāsošanas laikā.

Darba drošība  Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Medicīniska padoma nepieciešamības 
gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sazinieties ar Saindēšanās 
Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

Vides aizsardzība un atkritumu 
likvidēšana

  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka attīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts 
izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas 
vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs  «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija 
tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com
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