
PROFESSIONAL
TRADITIONAL METAL PAINT

12 h

6-8
m²/l

SPĪDĪGA

Produkta īpašības  «Professional Traditional Metal Paint» ir spīdīga pretkorozijas krāsa dzelzs, tērauda un skārda 
virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus un iekšdarbus. Produktu «Professional Traditional Metal 
Paint» var klāt uz virsmas biezā slānī, un kombinācijā ar piemērotu gruntskrāsu tas nodrošina 
efektīvu pretkorozijas aizsardzību. Produkts atbilst alkīda segkrāsas prasībām saskaņā ar pretko-
rozijas aizsardzības BSK-11 (tērauda konstrukciju būvniecības 11. nodaļas instrukcija) normām.

Pielietojums  Dzelzs, tērauda un metāla virsmas, kā arī koka virsmas, veicot iekšdarbus un ārdarbus. Izmanto 
par pretkorozijas krāsu celtņu, cisternu, tiltu u.tml. virsmu krāsošanai.

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 rūsa jānoņem ar skrāpi, tērauda suku vai jāattīra, 
izmantojot apslacījuma paņēmienu. Jāpārliecinās, ka uz virsmas palikusī krāsas kārta ir stipri sa-
saistīta ar pamatvirsmu. Vajadzīgajai attīrīšanas pakāpei jāatbilst piemērojamam standartam. 

Metāla virsmu 
iepriekšējā apstrāde

  Pirms pirmās krāsošanas virsma jāapstrādā ar suku, līdz tiek sasniegts rādītājs vismaz St2 saska-
ņā ar standartu SS 055900, vai jāapstrādā ar smilšstrūklas aparātu, līdz tiek sasniegts rādītājs SA 
2,5. Uz tērauda virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas produkta «Professional Traditional Metal Primer» vai 
«Hammerite Special Metal Primer» vismaz 40 µm biezā kārtā, cinkotas virsmas jāattīra no taukiem 
un jānogruntē ar produktu «Hammerite Special Metal Primer» vismaz 40 µm biezā kārtā.

  Pirms krāsošanas visa virsma jānomazgā, spīdīgas virsmas vienmērīgi jānoslīpē, līdz tās kļūst 
matētas. Lai iegūtu labāku rezultātu, korozijas bojājumi jānoņem ar skrāpi vai suku, līdz tiek sa-
sniegts rādītājs vismaz St2 saskaņā ar standartu SS 055900, vai jāapstrādā ar smilšstrūklas apa-
rātu, līdz tiek sasniegts rādītājs SA 2,5. Jānogruntē ar produktu «Professional Traditional Metal 
Primer» vai «Hammerite Special Metal Primer», līdz tiek sasniegts 40 µm biezums.

Beigu apdare  Virsmas beigu apdare veicama ar produktu «Professional Traditional Metal Paint». Pirms krāsoša-
nas jāpārliecinās, ka pamatvirsma ir sausa. Uz virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas krāsas vismaz 80 µm 
biezumā. Ja korozijas klase ir S3 un S4, gruntskrāsa jāuzklāj uz virsmas vismaz 80 µm biezumā.

  Pirms lietošanas un krāsošanas laikā produkts rūpīgi jāsamaisa. Pirms darbu sākuma jāveic izmē-
ģinājuma krāsošana/pielipšanas pārbaude nelielā virsmas laukumā, lai pārliecinātos par izvēlētā 
apdares risinājuma piemērotību. Krāsas klāšanai uz virsmas var lietot otu vai veltnīti. 

Spīdīga pretkorozijas krāsa:
 - Lietojama gan iekšdarbiem, gan ārdarbiem
 - Īpaši efektīva kombinācijā ar piemērotu gruntskrāsu 

(«Professional Tarditional Metal Primer»)
 - Tonējama plašā krāsu gammā

Krāsas metāla virsmām



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 un ārdarbi

Saistviela alkīds

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) spīdīga

Patēriņš 6-8 m²/l

Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%) putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 12 stundām

Atšķaidītājs lakbenzīns

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

Darbarīki ota, veltnītis

Darbarīku tīrīšana lakbenzīns

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

Iepakojums 1 l / 2,5 l / 10 l
 

Krāsošanas ieteikumi  Krāsošanas 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 vējainā vai 
mitrā laikā, kā arī tad, ja pēc krāsošanas nākamo 2 stundu laikā ir gaidāmi nokrišņi vai rasa. Neva-
jadzētu strādāt tad, kad tieši uz virsmas krīt saules stari, kā arī krāsot saulē sakarsušu virsmu. 
Augstāka vai zemāka 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 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.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com
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