
PROFESSIONAL 
ETERNITTAK

Produkta īpašības  Pusmatēta ūdenī šķīstoša krāsa šīfera jumtam. Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš krāsotu 
šīfera, cementa un betona jumtu krāsošanai, veicot ārdarbus. Satur komponentus, kas novērš 
pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas.

Virsmas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt sasaistītai, sausai un rūpīgi attīrītai no ūdensaugiem, sūnām un netīrumiem. 
Uzmanību! Azbestu saturošu šīfera plātņu attīrīšanai jāizmanto paņēmiens, ko ir apstiprinājusi 
darba inspekcija. Jāveic plātņu virsmas plaisu labojumi, saplaisājušas un bojātas plātnes jāno-
maina. Jumta seguma slīpuma leņķis ≥ 22°.

Gruntēšana  Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu jumtu krāsas «Professional Eternittak», kurai ir pievienots tīrs 
ūdens 10% apmērā.

Krāsošana  Apdares pārklājumam uz virsmas jāuzklāj 1 kārta neatšķaidītas krāsas «Professional Eternittak».

Krāsošanas ieteikumi  Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C (ieteicams 
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Izvairīties no krāsošanas vē-
jainā vai mitrā laikā, kā arī tad, ja pēc krāsošanas nākamo 2 stundu laikā ir gaidāmi nokrišņi vai 
rasa. Izvairīties strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī krāsot saulē sakarsušu 
virsmu. Ļoti karstā laikā pirms krāsošanas jumta segums jāsamitrina ar tīru ūdeni.

 

Ūdenī šķīstoša krāsa šīfera jumtam:
 - Satur komponentus, kas novērš pelējuma un ūdensaugu 

izplatīšanos uz virsmas
 - Pārdošanā ir 4 vispopulārākie gatavie toņi

Jumta krāsas

4-5 m²/l

10-25°C

8 h

PUS-
MATĒTA



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 ārdarbi

Saistviela akrilāts

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) pusmatēta 20

Patēriņš 4-5 m²/l

Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%) putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 8 stundām

Atšķaidītājs ūdens

Krāsa Svart – melna 
Antracitgra – antracīta pelēka 
Mocca – mokas brūna 
Svenskröd – zviedru sarkanā krāsa

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana ūdens

Glabāšana glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)

Iepakojums 10 l
 

Darba drošība  Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrā-
dīt iepakojumu vai tā marķējumu. Sargāt no bērniem. Profesionālam lietotājam pēc viņa lūguma 
tiek izsniegta darba drošības datu lapa.

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.: 6 751 7018 
info.lv@akzonobel.com

Jumta krāsas




