
VATRUM

Produkta īpašības  Uz vir smas viegli uzklājama krāsa iekšdarbiem, piemīt laba segtspēja. Krāsa nepil 
un ātri žūst, krāsotā virsma ir ļoti izturīga pret mitruma iedarbību un pret mazgā
šanu (1. mitrās tīrīšanas izturības klase). Izstrādājums satur biocīdas piedevas, 
kas novērš mikroorganismu attīstību uz krāsotās vir smas. Krāsai faktiski nav 
smaržas, to var tonēt pasteļkrāsu gammā.

Pielietojums  Izstrādājums ir paredzēts sienu un griestu krāsošanai mitrās telpās, kuras nepie
ciešams bieži mazgāt, piemēram, vannas istabās, virtuvē, gaitenī. Augstā izturība 
pret mazgāšanu dod iespēju krāsu izmantot skolās, bērnudārzos, slimnīcās, pār
tikas rūpniecības uzņēmumos, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu virtuvēs u.
tml. telpās, kurām tiek izvirzītas paaugstinātas higiēnas prasības.

Pamatvirsma  Krāsa ir piemērota jaunas un iepriekš krāsotas apmetuma, betona, vieglbetona, 
ķieģeļu, ģipša plātņu, koka ēveļskaidu un kokšķiedras plašu un stiklšķiedras ta
pešu vir smas krāsošanai.

Vir smas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, netīrumiem un taukiem. Vir
smas tīrīšanai izmantojams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas vir smas 
tīrīšanai – arī tīrīšanas līdzeklis “Cleaner”. Vecā atlupusī krāsa un vāji saistītas 
vir smas kārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei. Ar eļļas vai alkīda krāsu pārklāta 
virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, lai nodrošinātu labāku pielipšanu. Pamatvirsmā 
esošie padziļinājumi un plaisas jāpiepilda ar piemērotu tepi no «Sadolin» sorti
menta. Nošpaktelētā virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda. Jānoņem slīpēšanas pu
tekļi.

Gruntēšana  Poraina, piemēram, špaktelēta vai iepriekš krāsota virsma jānogruntē, uzklājot 1 
kārtu krāsas “Stopgrund” vai “Vatrum”. Vajadzības gadījumā krāsa jāatšķaida ar 
tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma). 

  Ar alkīda vai eļļas krāsu pārklāta virsma, rūpnieciski lakota vai krāsota virsma, kā 
arī iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kokskaidu plates jānogruntē ar krāsu 
“Bindo Base”. Gruntskrāsa uzlabos segkrāsas pielipšanu pamatvirsmai un sama
zinās segkrāsas patēriņu.

Beigu apdare  vir smas beigu apdarei lietojama krāsa “Vatrum”. Uz iepriekš neapstrādātas vir
smas jāuzklāj 2 kārtas, uz iepriekš nogruntētas vai krāsotas vir smas – 12 kārtas.

  Krāsa “Vatrum” ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Klā
jot pirmo kārtu, vajadzības gadījumā krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10 % no 
tilpuma), beigu kārtai lietojama neatšķaidīta krāsa.

Vir smas tīrīšana  Parastos apstākļos lateksa krāsas plēve galīgo izturību iegūst 34 nedēļu laikā 
pēc krāsošanas, tāpēc pirms šī laika jāizvairās no vir smas intensīvas tīrīšanas. 
Pirms tīrīšanai tiek lietots augstspiediena aparāts, virsmai jāžūst normālos aps
tākļos vismaz 7 dienas.

  Lai attīrītu netīru virsmu, jālieto tīrs ūdens un vajadzības gadījumā neitrāli vai vāji 
sārmaini tīrīšanas līdzekļi. Nedrīkst izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organis
kos šķīdinātājus. Vir smas tīrīšanai lietojams mīksts sūklis vai lupata, jāizvairās no 
cietsaru sukas lietošanas.
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Mitrumizturīga krāsa sienām
 - Pret mazgāšanu īpaši izturīga krāsa 
iekšdarbiem (1. klase)

 - Satur antibakteriālas piedevas, kas novērš mikro-
organismu attīstību uz krāsotās vir smas

 - Piemīt laba segtspēja

Krāsas sienām un griestiem
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Tehniskās īpašības

Pielietojums  sausas un mitras telpas, veicot iekšdarbus

Saistviela  akrila kopolimēra dispersija 

Spīduma pakāpe (Gardner 60°)  pusmatēta, 30

Mitrās tīrīšanas izturība  1. klase (3 µm) 
ISO 11998 (28 apgr., 200 ciklu) 

Mitrās tīrīšanas izturība  izturība pret noberzi (vairāk nekā 5000 ciklu) 
DIN 53778 (7 apgr.) 

Patēriņš  8 m²/l atkarībā no vir smas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65 %) putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, var krāsot pēc 5 stundām 

Atšķaidītājs  ūdens

Tonēšana  tonēšanas sistēma ACOMIX, bāzes tonis BW (balts)

Darbarīki  ota, veltnītis, smidzinātājs

Darbarīku tīrīšana  uzreiz pēc lietošanas darbarīki jānotīra ar ūdeni

Uzglabāšana   uzglabāt noslēgtā traukā sausā, vēsā vietā (vairāk nekā +5 ºC temperatūrā)

Iepakojums  1 L / 5 L / 10 L
 

Krāsošanas ieteikumi  Krāsošanas laikā gaisa un vir smas temperatūrai jābūt  +10…25 °C (vēlams +18±2 °C), 
relatīvajam gaisa mitrumam 40…80 % (ieteicams 65%). Ja krāsošanas laikā ir caur
vējš vai temperatūra ir augstāka vai zemāka par pieļaujamo, var veidoties nekvalitatī
va krāsas plēve.

  Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Lielas vir smas jākrāso bez 
apstājas; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Strādājot jāpaņem daudz krāsas, lai 
virsma ilgāku laiku būtu mitra un to varētu apstrādāt.

  Griesti jākrāso gaismas krišanas virzienā, tas ir, izlīdzinošie triepieni jāveic, sākot no 
loga. Krāsojot sienas, krāsa vispirms jāuzklāj krusteniski, pēc tam virsma jāizlīdzina ar 
veltnīti, to virzot uz augšu un uz leju. Pēdējā krāsošana ar veltnīti katrā krāsošanas 
segmentā jāveic visā sienas vir smas laukumā vienā un tajā pašā virzienā.

Darba drošība  Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, 
nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu. 
Sargāt no bērniem.

Vides aizsardzība un 
atkritumu likvidēšana

  Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīku tīrīšanas noņemt lieko krāsu. 
Aizliegts izliet kanalizācijā un ūdenskrātuvēs. Krāsas šķidrās atliekas nogādāt bīstamo 
atkritumu savākšanas vietā, atkritumu apstrādei piegādāt tikai pilnīgi tukšas tvertnes.

Ražotājs  «Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV1026, Rīga, Latvija,  
tālr.: 67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Krāsas sienām un griestiem

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt 
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


