
SIL GRUND / SIL GRUND MICRO

Silikātkrāsa uz kālija stikla bāzes, piemīt augsta tvaikcaurlaidība, 
ārdarbiem un iekšdarbiem. Tā kā produkta sastāvā ir ļoti maza 
diametra inertie minerāli (kvarcs, talks), krāsa stipri sasaistās ar 
organisko krāsu, kas ir uz pamatvirsmas. Krāsas teksturētā virsma 
ļauj aizpildīt nelielas virsmas plaisas un izlīdzināt nelīdzenumus. 
Produkts, kuru raksturo liela porainība, labi sasaista pamatvirsmu un 
viegli klājas uz virsmas. Krāsošanas rezultātā uz virsmas veidojas 
stingrs minerālpārklājums, kuram stipri piesaistās silikātkrāsa, ko 
lieto par segkrāsu. 

Struktūrsilikātgruntskrāsa
• Starpstadijas minerālgruntskrāsa, atbilst DIN 18363 prasībām
• Piemīt ļoti labas sasaistīšanās īpašības
• Produkts ir paredzēts lietošanai par starpstadijas gruntskrāsu  

pārejā no organiskās krāsas kārtas uz silikātkrāsu

PAMATVIRSMAS
  Produktu ir paredzēts lietot par starpstadijas gruntskrāsu uz minerālvirsmas, kura 

iepriekš ir bijusi pārklāta ar organisko krāsu un kuras beigu apdarei plānots izman-
tot silikātkrāsu. 

SAGATAVOŠANA
  Nepieciešamais darbu apjoms ir atkarīgs no konkrētā objekta un tam izvirzītajām 

prasībām. Krāsojamai virsmai jābūt izturīgai, līdzenai, sausai un attīrītai no pu-
tekļiem, kvēpiem, krīta daļiņām, ūdensaugiem, sūnām u.c. organiskajām vielām, 
kā arī no sacietējušām vai atlupušām kārtām. No virsmas jānoņem vecā atlupusī 
krāsa un nosēdušies sāļi, vāji saistīta virsma jāattīra līdz stingrai pamatnei. Stipri 
sasaistīta krāsota virsma jāattīra ar suku. Virsma jāsalabo. 

GRUNTĒŠANAS KRĀSOŠANA
  Virsma jānogruntē, uzklājot vienu kārtu krāsas “Sil Grund” vai “Sil Grund  

Micro”, kurai 10-15% apmērā ir pievienota gruntskrāsa “Silikat Base”. 

  Ja beigu apdares kārta ir vidēji tumša, labākas segtspējas panākšanai pie grun-
tēšanas kārtas ieteicams pievienot piemērota toņa silikātkrāsas “Silikat” (līdz 10% 
apmērā).

  Lai iegūtu vienmērīgu pamatvirsmu tumšas krāsas beigu apdarei, ieteicams 
vispirms nogruntēt virsmu ar krāsu “Sil Grund” vai “Sil Grund Micro”, kas 10-15% 
apmērā ir atšķaidīta ar gruntskrāsu “Silikat Base”. Pēc tam uz virsmas jāuzklāj 
viena kārta gruntskrāsas “Silikat Base” un piemērota toņa segkrāsas “Silikat” 
maisījuma attiecībā 1:1.

VIRSMAS APDARE
  Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas silikātkrāsas “Silikat”, kurai pēc vēlēša-

nās ir pievienots tīrs ūdens vai gruntskrāsa “Silikat Base” (līdz 10% apmērā). Ar 
krāsu “Sil Grund” vai “Sil Grund Micro” nogruntētas virsmas beigu apdarei var 
izmantot arī silikona krāsu “Alphaloxan Farbe”.
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ROBUST
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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.

IETEIKUMI 
 •  Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt  

+8...30 °C, gaisa mitrumam < 85%. Jāizvairās no krāsošanas aukstā, mitrā (lietus, 
migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari.  Krāso-
jot karstā laikā, jāveic pasākumi, kas novērš virsmas pārāk strauju nožūšanu.  

 •  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Lai iegūtu viendabīgāku rezultātu, starp-
stadijas gruntskrāsa jāuzklāj uz visas virsmas, ne tikai atsevišķās vietās. Lielas 
virsmas jākrāso bez apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

 •  Krāsošanai par darbarīku ieteicams izvēlēties otu, jo veltnīša izmantošanas gadīju-
mā krāsa var veidot šļakatas. Krāsa jāklāj uz virsmas krusteniskām kustībām.

 •  Pirms krāsošanas rūpīgi jāpārklāj apkārtējās stikla, keramikas, klinkera, marmora 
un metāla virsmas, jo silikātkrāsa var bojāt šādas virsmas. Uz nepārklātas virsmas 
nokļuvušās krāsas šļakatas uzreiz jānoņem ar ūdeni.

 •  Krāsas toņa atšķiršanos no oriģinālā toņa var izraisīt atšķirīga virsmas struktūra, 
krāsas uzklāšanas metode vai gaismas krišanas leņķis, kā arī pamatvirsmas iesūk-
šanas spēja un laika apstākļi krāsošanas laikā, un tas nav pamats reklamācijai.

TEHNISKIE DATI 
Pielietojums  Ārdarbi un iekšdarbi

Saistviela  Kālija stikls

Blīvums  1,65…1,67 ± 0,05 kg/dm³

Sausnas saturs  62±2% (pēc svara), 39±2% (pēc tilpuma)

Grauda lielums (EN 1062)  “Sil Grund” – S3 liels, 500 μm  
“Sil Grund Micro” – S2 vidējs, < 300 μm

Ūdens tvaika difūzija (EN ISO 7783-2)  “Sil Grund” – V1 augsta; Sd = 0,037 m; V > 150 g/(m²*d)

  “Sil Grund Micro” – V1 augsta; Sd = 0,021 m; V > 150 g/(m²*d)

Patēriņš (1 kārta)  “Sil Grund” – 3,5-4 m²/l,  
“Sil Grund Micro” – 6-8 m²/l (atkarībā no virsmas līdzenuma)  

Žūšana (23 ºC, RH 65%)  Putekļneuzņēmīga pēc 2-3 stundām, var pārkrāsot pēc 6-8 stundām. Tomēr ietei-
cams pēc 24 stundām, lai uzlabotu segkrāsas sasaistīšanos ar nogruntēto virsmu.

Atšķaidītājs  Silikātgruntskrāsa “Silkat Base” (produktam jāpievieno 10-15%)

Tonēšana  Krāsu karte – “Sadolin Professional” un “Acomix”; bāzes tonis W05

Darbarīki  Ota un veltnītis; pēc iespējas ieteicams izvēlēties otu, jo veltnīša izmantošanas 
gadījumā krāsa var veidot šļakatas.

Darbarīku tīrīšana  Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni

Uzglabāšana  Glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala! Neatvērtā oriģinālie-
pakojumā saglabājas vismaz 36 mēnešus no ražošanas datuma.

Tilpums  15 l

DARBA DROŠĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 •  Krāsai ir kairinoša iedarbība. Darba laikā lietot piemērotu aizsargapģērbu un aiz-

sargbrilles, lai pasargātu ādu un acis no krāsas šļakatām. Ja krāsa nokļūst uz ādas 
vai acīs, tā nekavējoties jānoskalo ar lielu daudzumu ūdens. Sargāt no bērniem. 
Pēc pieprasījuma profesionālam lietotājam tiek izsniegta produkta drošības datu 
lapa.

 •  Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Atkritumu pārstrāde attiecas 
tikai uz pilnīgi iztukšotu taru. Krāsas šķidrās atliekas jānogādā īpašā atkritumu 
savākšanas vietā.

 •  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/g ŪB; – 30 g/l. GOS 
saturs produktā: < 5 g/l

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

tālr.: 67 517 018


