
RUBBOL FACADE FLOW

Necaurspīdīga ūdenī šķīstoša pusmatēta akrila segkrāsa koka 
virsmām un elementiem, ar labu izturību pret laika apstākļu 
iedarbību. Produkts veido pusmatētu, elastīgu, ūdeni un netīru-
mus atgrūdošu, ūdensizturīgu plēves kārtu. Satur aktīvās vielas, 
kas krāsas plēvi pasargā no pelējuma sēnītēm. Krāsa labi sa-
saistās ar virsmu, ātri žūst, un tai ir neizteikta smarža. 

Ūdenī šķīstoša krāsa koka virsmām

PIELIETOJUMS

  Produkts ir piemērots ēvelētām koka virsmām, piem., lapenēm, nožogojumiem, 
režģiem, margām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

  Koka virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, aļģēm un kukaiņiem. Koka 
mitruma saturam jābūt mazākam par 20%.

GRUNTĒŠANA

  Lai nodrošinātu maksimālu mikrobioloģisko aizsardzību un adhēziju uz nepār-
klātas vai neapstrādātas koksnes, ūdens bāzes sistēmā virsma jānogruntē ar 
biocīdu koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli «Pinotex Wood» uz alkīda bāzes. 
Krāsošana jāveic pēc 24 stundām. Ja ir horizontālas virsmas vai koksne iesūc 
vairāk līdzekļa, žūšanas laiks var būt ilgāks par 24 stundām.

UZKLĀŠANA

 •  Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt no +10 °C līdz 
+25 °C (ieteicams +18±2 °C). Produkta temperatūrai jābūt augstākai par +15 
°C un relatīvajam gaisa mitrumam mazākam par 80%. Jāizvairās no krāsoša-
nas, ja ir caurvējš vai tieši uz virsmas krīt saules stari, jo pārāk strauja ūdens 
iztvaikošana var kavēt produkta iesūkšanos.

 •  Pirms uzklāšanas un tās laikā produkts labi jāsamaisa.

 •  Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar ūdeni līdz maksimāli 10% apmē-
rā.

 •  Uz koka virsmas ieteicams uzklāt vismaz divas kārtas krāsas.

 •  Darbarīki uzreiz pēc lietošanas jāattīra ar ūdeni. Nožuvušu produktu var noņemt 
tikai mehāniski. 
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ROBUST
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Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem 
produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādī-
jumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības 
izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

KOPŠANAS IETEIKUMI

  Virsmas tīrīšanai ekspluatācijas laikā lietojams tīrs ūdens vai neitrāli mazgāša-
nas līdzekļi. Augstāka ūdens temperatūra paātrina tīrīšanas procesu. Tīrīšanai 
izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

ĪPAŠĪBAS

Pielietojums  Ārdarbi 

Saistviela  Akrils

Blīvums  1,1 ± 0,2 kg/l

Viskozitāte  DIN 4  14-16 s/23 °C

Sausnes saturs  40 ± 3%

Spīduma pakāpe (Gardner, 60)  Apm. 15-25 GU @ 60°. Beigu spīdums ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem, t.i., 
uzklāšanas paņēmiena, iesūkšanās, uzklātā daudzuma, žūšanas apstākļiem utt.

Krāsa  Balta (RAL 9016)

Žūšanas laiks (23°C / 50% RH )  Pēc 30 minūtēm putekļu neuzņēmīga, 
pēc 1-2 stundām var pārklāt.  
Norādītie žūšanas laiki ir atkarīgi no koka virsmas īpašībām un žūšanas apstāk-
ļiem.

Patēriņš (1 kārta)   6-10 m²/ēvelētai koksnei

Atšķaidītājs  Ūdens

Darbarīki  Smidzinātājs, suku ierīce

Tīrīšanas līdzeklis  Ūdens

Derīguma termiņš  
(neatvērtā oriģinālajā tvertnē)  6 mēneši

Produkta glabāšana  

(noliktavā un transportēšanas laikā)   Neatvērtā oriģinālajā tvertnē +5…+35 °C

Iepakojuma izmērs  950 L

  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa: A/d) 130 g/l (2010). 
GOS saturs produktā: maks. 25 g/l.

  Lietošana un glabāšana atbilst drošības datu lapā norādītajām drošības 
prasībām.

PĀRSTĀVIS

  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija,  
tālr.: (+371) 6751 7018

RAŽOTĀJS

  «Akzo Nobel Baltics AS», Tobiase 8, 10147, Tallinn, Igaunija, tālr.: 6305299


