
ELEGANT

ALPHA PIXAR

Efekta radīšanai paredzēta piedeva lateksa krāsai, krāsojot sie-
nas un griestus. Piedeva piešķir krāsai caurspīdīgumu un pagarina 
žūšanas laiku, tādējādi ļaujot veidot dažādus dekoratīvos efektus. 
Kombinējot dažādu toņu krāsas ar “Pixar” un lietojot dažādus dar-
barīkus un krāsošanas tehnikas, virsmai var piešķirt neparastu un 
unikālu izskatu.

Lazējuma piedeva
• Piešķir segkrāsai lazējumu
• Pagarina krāsas žūšanas laiku, ļaujot ilgāk apstrādāt virsmu
• Oriģināls un vienreizējs rezultāts

PIELIETOJUMS
   Piedeva lietojama, krāsojot sienas un griestus sausās telpās, piem., dzīvojamās istabās 

un guļamistabās, birojos un sabiedriskās telpās.  

PAMATVIRSMAS
  Piedeva ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas apmetuma, betona, ģipša plātņu, kā arī 

špaktelētas virsmas krāsošanai, veicot iekšdarbus.

SAGATAVOŠANA
  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas un tai izvirzītajām prasī-

bām. Krāsojamai virsmai jābūt gludai, sausai un attīrītai no putekļiem, taukiem, krītainām 
daļām, organiskām vielām, kā arī pielipušām un atlupušām kārtām. Virsmas tīrīšanai 
izmantojams remdens vai silts ūdens. Jānoņem vecā atlupusī krāsa, vāji saistīta virsma 
jāattīra līdz stingrai pamatnei. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar spīdīgu krāsu 
pārklāta virsma vienmērīgi jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmas nelīdzenumi jāaizš-
paktelē, nošpaktelētā virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra 
no slīpēšanas putekļiem. 

GRUNTĒŠANA UN GRUNTSKRĀSAS UZKLĀŠANA
  Poraina, iesūcoša virsma (piem., špaktelēta virsma, iepriekš neapstrādāta minerālmate-

riāla vai ģipša plātņu virsma) jānogruntē ar krāsu “Grund+”, “Stopgrund” vai “Expert 2”. 
Virsma, kas iepriekš ir krāsota ar spīdīgu krāsu (piem., alkīda vai eļļas krāsa), un virsma 
ar nevienmērīgu iesūkšanas spēju jānogruntē ar krāsu “Bindo Base”. Virsma jānokrāso, 
uzklājot 1-2 kārtas piemērota toņa segkrāsas, un tai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.

LAZŪRAS UZKLĀŠANA
  Lai sagatavotu lazūras uzklāšanai nepieciešamo maisījumu, 1 daļai uz ūdens bāzes vei-

dotas segkrāsas (piem., “Expert”, “Bindo”) jāpievieno 1-4 daļas krāsas piedevas “Pixar”. 
Pievienojamais piedevas “Pixar” daudzums ir atkarīgs no vēlamā virsmas efekta, kā arī 
telpas temperatūras. Gatavais maisījums jāuzklāj uz virsmas vai nu uzreiz ar izraudzīto 
darbarīku, vai arī vispirms ar veltnīti, pēc tam veidojot vēlamo efektu, piem., ar sūkli, otu, 
suku vai papīru. Atkarībā no izraudzītā darbarīka, krāsas toņa, kā arī darba paņēmieniem 
virsmai var piešķirt interesantu un daudzveidīgu izskatu. Lai palielinātu ar lazūru pārklātas 
virsmas izturību pret mazgāšanu, to var pārklāt ar ūdens bāzes seglaku.
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LAZĒJUMA VEIDOŠANAS IDEJAS
  Lazūras noņemšana no virsmas. Daļēji noņemot uz pamatvirsmas uzklāto krāsas maisīju-

mu, virsmai var piešķirt mīkstu un nesimetrisku izskatu. Par darbarīku izmantojama apaļa 
spilventiņa veidā saspiesta mitra kokvilnas lupata. Jāstrādā vieglām apļveida kustībām 
loga mazgāšanai pretējā virzienā, līdz cauri var sākt redzēt pamatvirsmas krāsu. Mitro 
lupatu var aizstāt arī ar sausu lupatu, veltnīti vai kādu citu iesūcošu materiālu. Jāizlīdzina 
stūri un savienojumu vietas, lai rezultāts būtu viendabīgs.

  Lazūras uzklāšana uz virsmas, izmantojot otu. Šī metode ļauj iegūt joslainu virsmu, pie 
tam joslu izskats ir atkarīgs no izvēlētās otas. Joslas var viedot krusteniskas vai stingri 
vertikālas, kas optiski telpu it kā padara augstāku un piešķir tai elegantu izskatu Pirms 
iemērkšanas gatavajā maisījumā ota jāsamitrina. Ja otas pēdas šķiet pārāk asas, katru 
reizi pēc lietošanas otu var samitrināt, lai veidotos gludāka virsma. Ota jāvirza ātri, tajā 
pašā laikā rūpīgi jāizlīdzina radušies stūri.

  Lazūras uzklāšana uz virsmas, izmantojot lupatu. Patiešām aizraujošu rezultātu var 
iegūt, klājot krāsas maisījumu uz virsmas ar rullītī satītu lupatu. Šāda metode ļauj veidot 
patīkami mīkstu virsmu un rada kustības iespaidu. Lupata jāiemērc maisījumā, nedaudz 
jānospiež un jāsaveļ rullītī. Lupata jāveļ pa sienu uz augšu tā, lai uz lupatu būtu vienmē-
rīgs spiediens visā darba gaitā. Nedrīkst spiest pārāk stipri uz lupatu, kā arī atvirzīt lupatu 
no sienas. Raksta rindas jāsavieno, katru reizi nedaudz pārklājot iepriekšējās joslas malu 
– tādējādi visai sienai tiks saglabāta vienota tekstūra.

  Lazūras uzklāšana uz virsmas, izmantojot sūkli. Bagātīga krāsas izmantošana rada 
pamanāmu un stilīgu izskatu, ar matētas krāsas un pustoņu palīdzību var iegūt mīkstu, 
nedaudz miglainu virsmu. Mitrs dabiskais sūklis jāiemērc sagatavotajā maisījumā, liekā 
krāsa no sūkļa jāizspiež, piemēram, uz paliktņa. Uz sienas jāveido raksts, apstrādājot 
vienā reizē apm. 1 m² lielu virsmu. Strādājot ar sūkli, ir svarīgi noslēpt pāreju vietas un 
malas. Vienmērīgs spiediens un darba tempa saglabāšana nodrošinās virsmai viendabī-
gu izskatu.

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 nekvalitatīva krāsas plēve.

•  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārt-
raukumi ir pieļaujami tikai stūros.

•  Izmantojot pirmo reizi vai veidojot jaunu efektu, produkts vispirms jāizmēģina nelielā 
virsmas laukumā.

VIRSMAS TĪRĪŠANA
  Normālos apstākļos dekoratīvās krāsas plēve galīgo izturību iegūst 3-4 nedēļu laikā pēc 

krāsošanas, tāpēc pirms šī laika nebūtu ieteicams krāsoto virsmu intensīvi tīrīt. Eksplua-
tācijas gaitā notraipītas virsmas tīrīšanai izmantojams tīrs ūdens, kā arī neitrāli tīrīšanas 
līdzekļi. Nedrīkst lietot vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus.

TEHNISKIE DATI
Pielietojums  Iekšdarbi

Blīvums  1,04 kg/dm³

Žūšana (20 ºC, RH 65%)   Var pārkrāsot pēc apm. 24 stundām atkarībā no krāsai pievienotā “Pixar” daudzuma.

Krāsa   Bezkrāsaina

Darbarīki   ota, veltnītis, sūklis, dizaina veltnītis, lupata, avīze, polietilēna maisiņš u.c. darbarīki

Darbarīku tīrīšana   Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni

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

Tilpums   1 l
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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.

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
•  Sargāt no bērniem. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko 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 konteinerā.

•  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/l ŪB; – 200 g/l. GOS saturs 
produktā: < 50 g/l

PĀRSTĀVIS
  SIA “Akzo Nobel Baltics”, Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija,  

tālr.: 67 517 018


