
PERFORM+
BATHROOM PRIMER

Produkta īpašības   Produkts ir līmes un gruntskrāsas kombinācija, kas ir piemērota lietošanai mitrās telpās, lai sa-
saistītu porainu virsmu (piesūcinātu), kā arī pielīmētu pie virsmas stiklšķiedras audumu. Uzklājot 
uz virsmas, produkts «Perform+ Bathroom Primer» stipri sasaista stiklšķiedras audumu, veidojot 
līdzenu hidrofobu virsmu bez savienojuma vietām un porām. Produkts kā daļa no mitro telpu ap-
dares sistēmas satur pretpelējuma piedevas, kas atbilst mitrām telpām noteiktajiem Zviedrijas 
standartiem. Krāsa ir piemērota apmetuma un betona virsmu, kā arī ģipša plātņu un kokskaidu 
plašu pārklāšanai.

Virsmas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt sausai, tīrai, maksimāli gludai un stipri sasaistītai. Uz virsmas nedrīkst būt 
nekā tāda, kas varētu traucēt virsmas apdari un sienas pārklājuma materiāla uzstādīšanu. Celtnie-
cības plātņu montāžā jāievēro plātņu piegādātāja instrukcijas. Mitrās telpās var izmantot tikai šim 
mērķim paredzētas kokskaidu plates. Uz virsmas esošie pelējuma traipi jānoņem ar dezinfi cējošu 
tīrīšanas līdzekli «Bio-Cleaner», pēc tam virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Iespējamās kaļķu no-
gulsnes no virsmas jānoņem ar kaļķus šķīdinošiem tīrīšanas līdzekļiem, pēc tam virsma jānoskalo 
ar tīru ūdeni. Lai izvairītos no mitruma radītām problēmām (piem., pelējuma veidošanās), mitrās 
telpās jābūt labai ventilācijai.

Virsmas apdare  •  Vispirms jāveic virsmas vienlaidu špaktelēšana ar mitrumizturīgo špaktelēšanas tepi «Maxi 
Aqua».

  •  Pēc tam poraina pamatvirsma jāsasaista ar produkta «Perform+ Bathroom Primer» un ūdens 
maisījumu attiecībā 1:1, un jāļauj virsmai nožūt.

  •  Stiegrotā auduma pielīmēšana un gruntēšana veicama ar neatšķaidītu produktu «Perform+ 
Bathroom Primer», izmantojot metodi «slapjš uz slapja». Šai nolūkā uz virsmas jāuzklāj pro-
dukts «Perform+ Bathroom Primer», uz mitras krāsas virsmas jāuzstāda stiegrotais audums, 
piespiežot audumu ar piemērotu darbarīku pie mitrās krāsas kārtas. Pēc tam virsma uzreiz 
jānogruntē ar produktu «Perform+ Bathroom Primer». Pirms beigu apdares virsmai jāļauj labi 
nožūt.

  •  Apdares krāsošana mitrās telpās veicama ar krāsu «Sadolin Vatrum».

Produkta «Perform+ 
Bathroom Primer» 
aprēķinātais patēriņš:

  •  porainas virsmas sasaistīšanai: 45-50 g/m² = ~ 23 m²/l (neatšķaidīta produkta patēriņš)

  •  stiegrotā auduma pielīmēšanai: 190-195 g/m² = ~5,4 m²/l

  •  stiegrotā auduma gruntēšanai: 215-220 g/m² = ~4,8 m²/l

  •  stiegrotā auduma pielīmēšanai un gruntēšanai: 405-415 g/m² = ~2,5 m²/l

Gruntskrāsa mitrām telpām
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professional.sadolin.lv

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

Saistviela akrila kopolimēra dispersija

Žūšanas laiks (ja ir 23 °C / 50 % RH) var krāsot pēc 7 stundām, pilnīga nožūšana pēc 12 stundām

Patēriņš 2-5 m²/l atkarībā no lietojuma (sk. aprēķinus augstāk) 

Atšķaidītājs ūdens

Krāsa gaišzila

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs 

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Produkta glabāšana noslēgtā traukā +5...+30 °C temperatūrā

Iepakojums 10 l
 

Virsmas krāsošanas un kopšanas ieteikumi  •  Jāraugās, lai krāsošanas darbu laikā gaisa un virsmas temperatūra nepazeminātos zemāk par 
+10 °C.

  •  Pirms apstrādātās virsmas attīrīšanas ar ūdeni tai jāļauj žūt vismaz 7 dienas normālos apstākļos 
(23 °C, 50% RH). Pirms tiek sākta virsmas tīrīšana, jāatceras, ka normālos apstākļos lateksa 
krāsa sasniedz galīgo virsmas izturību 3-4 nedēļu laikā. Pirms norādītā laika jāizvairās no virs-
mas intensīvas beršanas.

  •  Sienas mitrās telpās regulāri jāattīra no kaļķu nogulsnēm, ziepju paliekām u.tml. netīrumiem. 
Īpaši svarīgi ir tīrīt virsmas, kas ir pakļautas lielai mitruma iedarbībai, piem., dušas kabīnes, virs-
ma ap vannu un izlietni. Tīrīšanai lietojami līdzekļi, kas nebojā krāsoto virsmu un šķīdina kaļķus, 
par darbarīku izmantojama mīksta suka.

Darba drošība  Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un atkritumu 
apsaimniekošana

 Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet 
kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un 
tikai pilnīgi tukšas tvertnes 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

Gruntskrāsas


