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10
m²/l

10-25°C

  2 h

EASYCARE
Matēta mitrumizturīga krāsa sienu krāsošanai virtuvē, 
vannas istabā un citās mitrās un sausās telpās

- Pret mitrumu un taukainiem traipiem izturīga tehnoloģija
- Aizsargā pret pelējumu
- Aizsargā pret tauku traipiem, kas rodas virtuvē ēdiena 

gatavošanas laikā
- Ļoti noturīga pret tīrīšanu un mazgāšanu

Produkta īpašības  Matēta mitrumizturīga krāsa sienām, ļoti izturīga pret biežu tīrīšanu un mazgāša-
nu (1. klases mitrās berzes noturība, ISO 11998). Krāsotā virsma ir izturīga pret 
taukainiem traipiem, mitrumu un pelējumu, tāpēc tā ir lieliski piemērota virtuvei, 
vannas istabai vai citām mitrām telpām. Krāsas virskārta saglabā izturību pret 
tādiem grūti tīrāmiem traipiem kā vīna, tomātu mērces, šokolādes, tonālā krēma, 
pārtikas tauku u.c.  
Krāsa EasyCare Kitchen&Bathroom viegli klājas uz virsmas un labi izlīdzinās. 
Krāsai gandrīz nav smaržas, tā ir tonējama daudzos toņos. Akrila krāsa ir ļoti no-
turīga pret berzi, tāpēc krāsotā virsma ir viegli kopjama un daudzus gadus izska-
tās kā svaigi krāsota.

Pielietojums  Krāsa ir paredzēta sienu un griestu krāsošanai mitrās un sausās telpās, kur jā-
nodrošina mitrumizturība un liela izturība pret tīrīšanu un mazgāšanu (piemēram, 
virtuvē, vannas istabā, koplietošanas telpās utt.).

Pamatvirsma  Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu ģipša plātņu, apmetuma, betona 
un ķieģeļu, kā arī špaktelētu virsmu, nogruntētu kokšķiedras un kokskaidu plākš-
ņu, kā arī stiklšķiedras tapešu krāsošanai. 
 Vannas istabās ir lietojamas speciālas mitrumizturīgas ģipša plātnes un tām pa-
redzēta mitmumizturīga špaktelēšanas tepe un gruntēšanas līdzeklis. 
Dušas telpas krāsošanai izmantojama mitrumizturīga sistēma.

Virsmas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm un netīrumiem. Virs-
ma jānotīra ar remdenu ūdeni, ļoti netīrām virsmām jāizmanto piemērots mazgā-
šanas līdzeklis. Ar mazgāšanas līdzekli attīrīta virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. 
Atdalījusies veca krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz stingrai pamatnei. 
Lai panāktu labāku krāsas pielipšanu, iepriekš ar eļļas vai alkīda krāsu pārklāta 
virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmas plaisas un nelīdzenumi jānošpak-
telē ar piemērotu tepi no Sadolin produkcijas klāsta. Nošpaktelētā virsma jāno-
slīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem. 
Vannas istabās, dušas un citās mitrās telpās ieteicams izmantot mitrumizturīgo 
tepi Maxi Aqua.

Gruntēšana  Uz porainas (piemēram, nošpaktelētas vai iepriekš nekrāsotas) virsmas jāuzklāj 
viena kārta gruntskrāsas Bindo Base (mitrās telpās) vai Grund (sausās telpās). 
Vajadzības gadījumā gruntskrāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpuma). 
Grūti krāsojamas virsmas, piemēram, ar alkīda vai eļļas krāsu pārklātas, rūpnie-
ciski lakotas vai krāsotas virsmas, iepriekš neapstrādātas kokšķiedras un kok-
skaidu plāksnes, kā arī dažādas porainības pakāpes virsmas (piemēram, špakte-
lējot atsevišķas vietas) jānogruntē ar gruntskrāsu Bindo Base. Gruntskrāsas 
kārta uzlabo apdares krāsas sasaistīšanos ar pamatvirsmu un samazina krāsas 
patēriņu, kā arī pagarina tās ilgizturību. Veca kaļķu krāsa jāsasaista ar gruntskrā-
sas Master Base un lakbenzīna maisījumu. Vāji saistīta līmes vai krīta krāsas 
kārta pilnībā jānoņem no virsmas, stingri sasaistīta līmes vai krīta krāsa jānogrun-
tē ar krāsas Master Base un lakbenzīna maisījumu. 
Izmantojot spilgtu krāsas toni (sarkano, dzelteno, oranžo), labākas segtspējas 
panākšanai ieteicams virsmu nogruntēt ar gruntskrāsu, kuras tonis ir maksimāli 
līdzīgs apdares krāsas tonim.
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  Vannas istabās, dušas un citās mitrās telpās jāizmanto gruntskrāsa Bindo Base. Du-
šas telpā jāizmanto sekojošs gruntēšanas paņēmiens: uz virsmas jāuzklāj viena kārta 
gruntskrāsas Bindo Base, kas ir atšķaidīta ar ūdeni attiecībā 1:1, pēc pirmās kārtas 
nožūšanas uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta gruntskrāsa Bindo Base, pēc tam uzreiz 
jāuzstāda stiegrojuma režģis un jāuzklāj vēl viena kārta gruntskrāsas Bindo Base. 
Pēc pilnīgas nožūšanas uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas EasyCare 
Kitchen&Bathroom.

Beigu apdare  Uz virsmas jāuzklāj krāsa EasyCare Kitchen&Bathroom. Pirms lietošanas produkts 
rūpīgi jāsamaisa. Ar veltnīti vai otu uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas, ļaujot virsmai 
pietiekami nožūt pēc pirmās kārtas uzklāšanas. Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāat-
šķaida. Krāsu atšķaidot vai uzklājot plānākā kārtā, nekā ir ieteikts, var pasliktināties 
produkta īpašību kvalitāte.  
Strādājot vannas istabās, dušas un citās mitrās telpās, jāievēro iepriekšminētie norā-
dījumi par špaktelēšanu, gruntēšanu un krāsošanu.  
Krāsojot tapetes (izņemot vinila tapetes), krāsojamās tapetes, tekstila vai stiklšķiedras 
tapetes, virsma jāattīra no putekļiem, un uz tās jāuzklāj gruntskrāsa Bindo Base. Jā-
veic izmēģinājuma krāsošana 1 m² lielā laukumā, lai pārbaudītu, vai papīrs neatdalās 
no sienas. Ja papīra vai stiklšķiedras tapetes ir pielīmētas nesen, jāievēro uz līmes 
iepakojuma dotie norādījumi par žūšanas laiku.

Virsmas tīrīšana  Parastos apstākļos krāsas kārta galīgi sacietē pēc četrām nedēļām, tāpēc pirms šī 
laika virsmu nedrīkst mazgāt vai tīrīt. Pēc četrām nedēļām virsma kļūst pilnībā izturīga 
pret intensīvu tīrīšanu un traipu veidošanos uz tās.  
Netīru krāsoto virsmu var tīrīt ar tīru, remdenu ūdeni, vajadzības gadījumā var izman-
tot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–7). Tīrīšanai nav piemēroti tīrīšanas līdzekļi, 
kas satur organiskos šķīdinātājus (piemēram, spirtu). Virsmas tīrīšanai lietojama mitra 
drāna vai mīksts sūklis. Nedrīkst izmantot abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, cietus berža-
mos vai sukas. Ar mazgāšanas līdzekli attīrīta virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

Tehniskie dati

Pielietojums mitras un sausas telpas

Saistviela akrils

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°)  BW matēta, BC pusmatēta, ar pigmentu (atkarībā no krāsas toņa)

Izturība pret mitro noberzi,  
ISO 11998 (28 dienas, 200 cikli) 

1. klase.

Patēriņš krāsojot iepriekš krāsotu gludu virsmu – aptuveni 10 m²/l (atkarībā no virsmas 
iesūkšanas spējas)

Žūšanas laiks  
(23 °C, relatīvais mitrums 65%)

putekļneuzņēmīga – pēc 1 stundas, nākamo kārtu var uzklāt pēc 2 stundām

Atšķaidītājs ūdens. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida

Tonēšana tonēšanas sistēma Acomix, visa toņu gamma

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs

Smidzinātājs 0,017–0,025’’ uzgalis, spiediens 150–200 bāri, smidzināšanas leņķis 30–60°

Darbarīku tīrīšana ar ūdeni, uzreiz pēc lietošanas

Glabāšana glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 
°C), 3 gadus. Sargāt no sala.

Iepakojums 1 l / 2,5 l
 

Krāsošanas ieteikumi  Gaisa un virsmas temperatūra krāsošanas laikā: 10–25 °C (ieteicams +18±2 °C), gaisa 
relatīvais mitrums 40–80% (ieteicams 65%). Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā 
pieļaujams, kā arī caurvējš darba laikā var izraisīt nekvalitatīvu krāsas plēvi.

  Pirms nākamās kārtas uzklāšanas iepriekšējai kārtai jābūt pilnīgi sausai. Lielas virs-
mas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.

  Uz virsmas krāsa jāklāj tādā kārtā, lai ar vienu litru vienā kārtā var pārklāt  ~10 m². Tā 
pārklāta virsma ilgāk paliek mitra, un to vieglāk izlīdzināt. Nepieciešamā krāsas dau-
dzuma noteikšanai jāņem vērā etiķetē norādītie patēriņa dati. Pārāk plānas kārtas 
uzklāšanas gadījumā krāsas īpašības izpaužas nepilnīgi.
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, 
laika apstākļiem utt. Dotā informācijā ir paredzēta, lai izraudzītos produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību 
par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. 
Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez 
iepriekšēja paziņojuma.

Darba drošība  Sargāt no bērniem. Strādāt labi vēdināmā vietā. Izmantot individuālās aizsardzības 
līdzekļus. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt mediķu 
palīdzību. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsa-
jūta. Uzmanīgi! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smidzi-
nājumu, miglu.

  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/a – 30 g/l. GOS saturs 
produktā: < 11 g/l.

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 bīsta-
mo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmumam.

Ražotājs:  Akzo Nobel

Pārstāvis:  SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67517018,   
info.lv@akzonobel.com
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