TEHNISKO DATU LAPA
Cementa - kaļķa krāsa

SAKRET DPC

03 02 2021

Videi draudzīga un elpojoša sausā cementa - kaļķa krāsa dažāda veida minerālajām virsmām, kurām
nepieciešama ļoti augsta ūdens tvaiku caurlaidība.
Pielietojums:

Piemērotība:

Īpašības:

Komponentes:

Tehniskie dati:



Iekšdarbiem un āra darbiem;



Sienu un griestu krāsošanai






Īpaši piemērota vēsturisko ēku renovācijai
Kaļķa, kaļķa-cementa apmetuma virsmām;
Minerālām virsmām;
Var lietot uz svaigām betona virsmām;



Virsmām, kuras iepriekš krāsotas ar kaļķa krāsu.








Videi draudzīga;
Ļoti augsta ūdens tvaiku caurlaidība;
Izturīga pret klimata izmaiņām;
Noturīga pret mikroorganismiem;
Tonējama ar minerālajiem pigmentiem;
Pilnīgi matēta;



Nesatur šķīdinātājus.




Kaļķhidrāts;
Inertās pildvielas;



Tehnoloģiskās piedevas.

Agregātstāvoklis
Malums
Krāsa

≤200 μm
Balta

Spīdums

Pilnīgi matēta

Bērtais blīvums

0,85 g/cm³

pH

11 – 13,5

Pievienotā ūdens daudzums uz 1 kg
sausās krāsas

~ 0,7 litri

Šķīdinātājs
Žūšanas laiks pie 23˚C un relatīvā gaisa
mitruma 50%

Pamatnes
sagatavošana:

Pulverveida









Tīrs ūdens
~1-2 h

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām;
Ļoti poraina, vāji saistīta vai krītaina virsma jānotīra līdz stingrai pamatnei,
nelīdzenumi jāizlīdzina;
Plaisas un spraugas jāiztīra un jāsalabo ar virsmai līdzīgu sastāvu;
Uz virsmas esošā organiskā krāsa pilnīgi jānoņem!
Stipri un nevienmērīgi uzsūcošas pamatnes jāgruntē ar SAKRET KS-P vienā kārtā.
Grunti jāuzklāj vienmērīgā kārtā, lai neveidojas notecējumi. Grunti KS-P jāpielieto
arī gadījumos, ja nepieciešama virsmas pārkrāsošana;
Pirms krāsošanas rūpīgi jānosedz apkārtējās stikla, keramikas, klinkera un metāla
virsmas (kaļķa krāsai ir sārmaina iedarbība).
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Izstrāde:












Papildus norādījumi
izstrādei:







Kokšķiedras plāksne – 2,00;



Silikāta ķieģelis – 0,50;



Betons (sauss) – 0,30;



Sakret CLP+ - 0,42;



SAKRET SBP – 0,65;



SAKRET HML1 – 0,26;



SAKRET HML 4 – 0,40;





2

Sauso krāsu, tīrā traukā jāsajauc ar tīru ūdeni;
Ja krāsu ir paredzēts tonēt, tad komplektā piegādājam sauso pigmentu. Atsevišķā
tīrā traukā pigmentam jāpievieno daļu no krāsai paredzētā ūdens. Rūpīgi
jāsamaisa. Otru daļu ūdens jāpievieno sausai krāsai, lai izveidotos krāsas pasta.
Izšķīdušo pigmentu jāpievieno krāsas pastai, rūpīgi to samaisot;
Uzklāj ar otu (sareni), klājot vienā virzienā un ieturot vienāda biezuma slāni;
Krāsu visu krāsošanas laiku regulāri jāmaisa, lai neveidotos noslāņošanās;
Uzsākot krāsošanu, jāiejauc tādu daudzumu krāsas, lai pietiek pilnu plakņu
nokrāsošanai no vienas ēkas stūra līdz otram;
Uzklājot krāsu uz dažādas struktūras virsmām, vizuālais efekts var radīt iespaidu
par toņa atšķirībām;
Ja krāsa tiks uzklāta uz nevienmērīgi izžuvušas virsmas, tad dažādās zonās var
parādīties pleķi, kas vēlāk neizzudīs;
Virsmu jākrāso 2 kārtās ar 8 stundu starpslāņu žāvēšanu;
Ārējā gaisa un virsmas temperatūra krāsošanas laikā ≥+5°C un gaisa mitrums ne
lielāks par ≤80%.
Krāsojamās virsmas labošanu jāveic, izmantojot kādu no SAKRET vēsturisko ēku
apmetumiem;
Ja nepieciešams virsmu izlīdzināt, jālieto SAKRET minerālās špakteles SFP, SFP
Fine, LCC-0,5, LCC-1 vai CC;
Ja tiek krāsotas konstrukcijas no svaiga betona vai iepriekš krāsota betona, vai cita
veida minerālajiem blokiem, krāsojamās virsmas jāsagatavo līdzīgi kā
pārkrāsojamās;
Krāsu nejaukt ar citiem materiāliem! Tas var izraisīt krāsas īpašību kardinālas
izmaiņas;
Instrumentus jāmazgā ar ūdeni uzreiz pēc darbu veikšanas;
Izstrādes temperatūra +5°C līdz +25°C.



Patēriņš, kg/m :

03 02 2021

Patēriņš norādīts, krāsojot 2 kārtās un atkarīgs no virsmas raupjuma un porainības, kā
arī no krāsošanas metodes un apstākļiem.

Iepakojums:



PP spainis 10 kg/ pilna palete 33 gab.

Uzglabāšana:



Uzglabāšanas termiņš oriģinālā, neatvērtā iepakojumā – 24 mēneši ;



Glabāt pie temperatūras +5°C līdz +30°C.

Utilizācija:



Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējās likumdošanas prasībām.

Drošības informācija:



Drošības frāzes ir norādītas uz iepakojuma un drošības datu lapās.

Papildus informācija:



Krāsošanas un žūšanas laikā virsmu sargāt no atmosfēras nokrišņiem, stipra vēja
un tiešu saules staru iedarbības;



Tehniskie dati attiecas uz temperatūru +23±2°C un relatīvo gaisa mitrumu 50±5%.
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Krāsa

Iepakojums 1

Iepakojums 2

Svītrkods

Balta A bāze
Balta C bāze

10 kg
10 kg

33 gb./pal.
33 gb./pal.

4751006565500
4751006568518

Tehniskajā datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz laboratorijā veiktām pārbaudēm un praktisko pieredzi.
Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizi pielietojot doto produktu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju.
Informācija par produkta drošību ir pieejama drošības datu lapās, deklarētās vērtības - ekspluatāciju īpašību
deklarācijā.
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