
PROFESSIONAL
METAL FACADE
Metāla fasādes krāsa
 - Krāsa metālam uz ūdens bāzes, stipri sasaistās ar 

pamatvirsmu
 - Krāsai ir ļoti laba toņa un spīduma noturība
 - Tonējama plašā krāsu gammā 

Produkta īpašības  Ūdenī šķīstoša akrila krāsa metāla fasādes apdarei, piemīt laba segtspēja. Produkts stipri sasais-
tās ar pamatvirsmu, veidojot pret laika apstākļu iedarbību noturīgu krāsas pārklājumu. Produkts 
ilgstoši saglabā krāsu un spīdumu. Krāsa viegli klājas uz virsmas un ātri žūst, tās konsistence ļauj 
kvalitatīvi apstrādāt vertikālas virsmas. Tonējama plašā krāsu gammā. Krāsa atbilst Eiropas 
Savienības ekomarķējuma un Ziemeļvalstu videi drošas produkcijas zīmes – «Gulbis» – prasībām. 

Pielietojums  Produkts ir paredzēts jaunas un iepriekš krāsotas metāla fasādes un citu metāla virsmu krāsoša-
nai, veicot ārdarbus un iekšdarbus.

Virsmas sagatavošana  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētās virsmas stāvokļa un tai izvirzītajām prasī-
bām. Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no rūsas, taukiem, eļļas un netīrumiem. Virsmas tīrīša-
nai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – arī līdzeklis «Clea-
ner» (sk. produkta aprakstā). Uz virsmas esošā plāvas kārta vai rūsa jānoņem ar skrāpi, tērauda 
suku vai jāattīra ar apslacījuma paņēmienu. Jāpārliecinās, vai uz virsmas palikusī krāsas kārta ir 
stipri saistīta ar pamatvirsmu. No visas virsmas ar PVF2, organozola vai plastizola pārklājumu jā-
noņem vecā apdares kārta līdz tīram metālam, šim mērķim lietojot mazgāšanu ar augtspiediena 
strūklu, smilšstrūklas aparātu vai ķīmiskos līdzekļus. Virsmas ar poliestera pārklājumu jānoslīpē, 
līdz tās ir matētas, lai nodrošinātu segkrāsas labāku sasaistīšanos ar pamatvirsmu. Nepiecieša-
mai attīrīšanas pakāpei jāatbilst piemērojamam standartam.

Metāla virsmas 
iepriekšējā apstrāde

  Jāpārliecinās, ka metāla virsma nav oksidējusies un uz virsmas nav rūsas. Uz virsmas esošo rūsu 
var noņemt mehāniski ar metāla suku līdz iepriekšējās apstrādes līmenim ST 2 (ISO 8501-1) vai ar 
smilšstrūklas aparātu līdz līmenim SA 2 ½ (ISO 8501-1). Pēc tam rūsas bojātās vietas un iepriekš 
neapstrādāta virsma jānogruntē ar produktu «Professional Traditional Metal Primer» (sausa grun-
tējuma nepieciešamajam kārtas biezumam jābūt vismaz 40 μm). Gruntskrāsai jāļauj žūt saskaņā 
ar prasībām (lai panāktu labāku pielipšanu, vismaz 48 stundas).  
Cinkota virsma jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli, pēc tam virsma jānoslīpē, līdz tā ir matēta. 
Cinkota virsma atsevišķi nav jāgruntē. 
Alumīnija virsma jānomazgā ar mazgāšanas līdzekli, pēc tam virsma jānoslīpē, līdz tā ir matēta. 
Virsma jānogruntē ar produktu «Hammerite Special Metals Primer» (sausa gruntējuma nepiecie-
šamajam kārtas biezumam jābūt vismaz 40 μm).

Beigu apdare  Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj produkts «Professional Metal Facade». Pirms krāsošanas jāpār-
liecinās, ka pamatvirsma ir sausa. Uz virsmas jāuzklāj divas plānas krāsas kārtas (sausas krāsas 
kārtas kopējais biezums – vismaz 80 μm) vai kā alternatīva – viena bieza kārta (sausas krāsas 
kārtas biezums – vismaz  60 μm).

  Pirms lietošanas un darba procesā produkts kārtīgi jāsamaisa. Pirms krāsošanas jāveic pielipša-
nas pārbaude nelielā virsmas laukumā, lai pārliecinātos par izraudzītā apdares risinājuma piemē-
rotību. Krāsas klāšanai uz virsmas var lietot otu, veltnīti vai smidzinātāju. Vajadzības gadījumā 
pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma), apdares kārtai uz virsmas 
jāklāj neatšķaidīta krāsa.

Virsmas tīrīšana  Netīras virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. 
Neizmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus. Tīrīšanai lietojams mīksts sūklis 
vai lupata; neizmantot cietsaru suku.
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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 ārdarbi un iekšdarbi

Saistviela akrilāts 

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) pusspīdīga

Patēriņš 6-8 m²/l (1 kārta) atkarībā no pamatvirsmas profi la

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 50%) sausa taustot pēc 2 stundām, var klāt nākamo krāsas kārtu pēc 6 stundām

Atšķaidītājs ūdens

Tonēšana tonēšanas sistēma «Acomix», bāzes toņi BW, BM, BC

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs 

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Glabāšana glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 ºC)

Iepakojums 10 l
 

Krāsošanas ieteikumi   Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C (ieteicams 
+18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam 40... 80% (ieteicams 65%). Jāizvairās krāsot vējainā vai 
mitrā laikā, kā arī tad, ja pēc krāsošanas nākamo 2 stundu laikā ir gaidāmi nokrišņi vai rasa. Jāiz-
vairās krāsot tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī krāsot saulē sakarsušas virsmas. 
Augstāka vai zemāka virsmas temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš krāsošanas laikā var 
izraisīt nekvalitatīvas krāsas plēves veidošanos.

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 drošības datu lapa 
ir pieejama pēc pieprasījuma.

  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», Nīderlande.

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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