
MURTEX 
SILOXANE
Silikona emulsijas krāsa
 - Difūzijai atklāta fasādes minerālkrāsa
 - Piemīt labas hidrofobitātes un netīrumu nepiesaistīšanas īpašības
 - Krāsa ir piemērota apmetuma, betona, cementšķiedras plātņu, kā arī 

pret laika apstākļu iedarbību izturīgu ķieģeļu virsmas apdarei, veicot 
ārdarbus

Īpašības  Stipri matēta, ūdens tvaika difūzijai atklāta fasādēm paredzēta minerālmateriāla segkrāsa. Krāsa 
veido uz virsmas pret laika apstākļu iedarbību izturīgu, hidrofobu un netīrumus nepiesaistošu 
krāsas pārklājumu. Izstrādājums ātri žūst, un to var tonēt plašā krāsu gammā. 

Piemērotas pamatvirsmas  Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš ar silikona, dispersijas krāsas un minerālkrāsas pārklātas 
apmetuma, vieglā betona, betona,  cementšķiedru plātņu un salizturīgu ķieģeļu mūra virsmas 
krāsošanai, veicot ārējās apdares darbus.

Virsmas sagatavošana  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētā objekta un tam izvirzītajām prasībām. Krā-
sojamai virsmai jābūt izturīgai, līdzenai, sausai un attīrītai no putekļiem, 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. Virsma jāsalabo. Svaigu apmetumu nedrīkst apstrādāt 2-4 nedēļas atkarībā no apme-
tuma tipa un žūšanas apstākļiem. Kaļķu apmetumu un minerālmateriāla vieglo apmetumu ne-
drīkst apstrādāt vismaz 4 nedēļas. Maksimāli pieļaujamais mitrumsaturs cementa apmetumā ir 
1,4% un kaļķu apmetumā 0,9% (ūdens tilpumiskais saturs virsmā). 

Virsmas iepriekšējā apstrāde  Iepriekš neapstrādāta, viegli iesūcoša vai drūpoša minerālvirsma jāpiesūcina, uzklājot 1 kārtu 
gruntskrāsas “Sadolin Sando Base”. 

  Aktīvi iesūcošas virsmas apstrādei gruntskrāsai “Sadolin Sando Base” jāpievieno līdz 50% ūdens, 
un uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas maisījuma, izmantojot metodi «slapja uz slapjas».

Atsevišķu vietu labošana  Veicot labojumus uz iepriekš krāsotas virsmas, labojamās vietas vispirms jāapstrādā ar grunts-
krāsu “Sadolin Sando Base”, pēc tam jāpārklāj ar krāsu “Murtex Siloxane”, kurai ir pievienoti līdz 
10% ūdens.

Beigu apdare  Virsas krāsošana veicama, uzklājot uz virsmas 2 kārtas krāsas “Murtex Siloxane”. Ja ir vēlēšanās, 
krāsu var atšķaidīt ar ūdeni 5-10% apmērā.

Krāsošanas nosacījumi  Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10...25°C, gaisa mitru-
mam 40-85%. Jāizvairās no krāsošanas aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī 
tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari. 
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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

Saistviela Siloksāns.

Blīvums 1,3 kg/l

Spīduma pakāpe stipri matēta

Patēriņš 6-8 m²/l vienai kārtai atkarībā no pamatvirsmas raupjuma, struktūras un porainības.

Žūšana (23 ºC, RH 50%) Puteļneuzņēmīga pēc 1 stundas.
Var pārkrāsot pēc 12 stundām.

Atšķaidītājs Ūdens.

Tonēšana Tonējama tonēšanas sistēmā «Acomix». Pamattoņi BW, BM, BC.

Uzklāšanas paņēmiens Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Darbarīku tīrīšana Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni.

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

Tilpums 10 L (balts pamattonis).

Krāsošanas ieteikumi  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Lielas virsmas jākrāso bez apstājas; pārtraukumi ir pieļau-
jami tikai stūros. Lielu krāsošanas darbu izpildes gadījumā ieteicams vispirms veikt izmēģinājuma 
krāsošanu, lai pārbaudītu, kā krāsa sasaistās ar pamatvirsmu, kāds ir paredzamais galarezultāts 
utt.

Svarīga piezīme  Krāsas toņa atšķiršanos no oriģinālā toņa var izraisīt atšķirīga virsmas struktūra, krāsas uzklāšanas 
metode vai gaismas krišanas leņķis, kā arī pamatvirsmas iesūkšanas spēja un laika apstākļi krāso-
šanas laikā, un tas nav pamats reklamācijai.

Drošības tehnika  Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Nepie-
ļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Pēc pieprasījuma profesionālam lietotājam tiek izsniegta produkta 
drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana  Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Atkritumu pārstrāde attiecas tikai uz pilnīgi 
iztukšotu taru. Krāsas šķidrās atliekas jānogādā īpašā atkritumu savākšanas vietā.

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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