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EASYCARE
Matēta, ūdens bāzes krāsa koka un metāla virsmām
- Unikāla skrāpējumizturīga tehnoloģija Scratch Resist 

(pārbaudīts saskaņā ar standartu EVS-EN ISO 1518-1:2011).
- Krāsotā virsma ir izturīga pret tauku traipiem un pirkstu 

nospiedumiem. 
- Var izmantot bērnu mēbeļu un rotaļlietu krāsošanai 

(pārbaudīts saskaņā ar standartu EN 71:3:2013).

Produkta īpašības  Matēta alkīda krāsa uz ūdens bāzes, ātri žūst, viegli klājas uz virsmas. Produkts ir 
piemērots mēbeļu, durvju, logu, radiatoru un citu koka un metāla virsmu krāsoša-
nai, veicot iekšdarbus un ārdarbus. Var lietot arī iepriekš ar eļļas krāsu krāsotu 
sienu atsvaidzināšanai. 
Krāsas pārklājums ir izturīgs pret skrāpējumiem (pārbaudīts saskaņā ar standartu 
EVS-EN ISO 1518-1:2011) un nodilumu. Krāsoto virsmu viegli kopt. Atšķirībā no 
šķīdinātāja bāzes alkīda krāsām krāsa Sadolin EasyCare Wood&Metal, kas vei-
dota uz ūdens bāzes, laika gaitā neizbalē, bet saglabā sākotnējo toni. Produkts ir 
piemērots bērnu mēbeļu un rotaļlietu krāsošanai (pārbaudīts saskaņā ar standar-
tu EN 71:3:2013).

Pielietojums  Produkts ir piemērots mēbeļu, durvju, logu, palodžu, līstu, kā arī nogruntētu me-
tāla virsmu (piemēram, cauruļu, radiatoru) krāsošanai.

Pamatvirsma  Jaunas un iepriekš ar alkīda vai eļļas krāsu pārklātas koka un metāla virsmas, 
kokšķiedras un kokskaidu plates, veicot iekšdarbus un ārdarbus.

Virsmas sagatavošana  Pamatvirsmai jābūt sausai un attīrītai no putekļiem, smiltīm un netīrumiem. Virs-
ma jāattīra ar siltu ūdeni, ļoti netīras virsmas mazgāšanai jāizmanto speciāls tīrī-
šanas līdzeklis. Veca atdalījusies krāsa un vāji saistītas virskārtas jānoņem līdz 
stingrai pamatnei. No metāla virsmām rūpīgi jānoņem rūsa, bet koka virsmu asās 
malas jānoslīpē gludas. Lai panāktu labāku pielipšanu, iepriekš ar eļļas vai alkīda 
krāsu pārklāta virsma jānoslīpē ar smilšpapīru. Pamatvirsmas plaisas un nelīdze-
numi jāaizšpaktelē ar piemērotu tepi no Sadolin produkcijas klāsta. Nošpaktelētā 
virsma jānoslīpē, līdz tā ir gluda, un pēc tam jāattīra no slīpēšanas putekļiem.

Gruntēšana  Ārā esošās iepriekš neapstrādātas koka virsmas jāpiesūcina ar bezkrāsainu 
koksni aizsargājošu gruntēšanas līdzekli Pinotex Base BPR vai Pinotex Wood 
Primer BPR. Metāla virsma rūpīgi jāattīra no rūsas un uzreiz jānogruntē ar piemē-
rotu gruntskrāsu metāla virsmām.

Beigu apdare  Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Uz virsmas jāuzklāj krāsa EasyCare 
Wood&Metal. Uz jaunas virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas, uz nogruntētas vai ie-
priekš krāsotas virsmas jāuzklāj 1–2 kārtas. Krāsa EasyCare Wood&Metal ir ga-
tava lietošanai. Vajadzības gadījumā pirmai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni 
(līdz 10% no tilpuma). Pēdējai kārtai uz virsmas jāklāj neatšķaidīta krāsa. Pirms 
katras nākamās krāsas kārtas uzklāšanas virsma viegli jānoslīpē ar smalkgrau-
dainu smilšpapīru.

Virsmas tīrīšana  Krāsotās virsmas tīrīšanai lieto tīru ūdeni, vajadzības gadījumā arī neitrālu vai vāji 
sārmainu (pH 7–8) tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas līdzekļa izmantošanas virsma 
kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, jo sārmu tīrīšanas līdzekļa iedarbībā krāsas kārta 
var atmiekšķēties un kļūt matēta. Virsmas tīrīšanai lietojama mīksta suka vai sūk-
lis. Jāizvairās lietot stipri sārmainus tīrīšanas līdzekļus un cietsaru sukas.
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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.

Pielietojums iekšdarbi un ārdarbi

Saistviela uretānalkīda emulsija

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) matēta

Patēriņš ~ 8 m²/l atkarībā no pamatvirsmas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 °C, RH 65%) putekļneuzņēmīga pēc 2–3 stundām, otro kārtu var uzklāt pēc 6–8 stundām

Atšķaidītājs ūdens

Tonēšana tonēšanas sistēma Acomix, bāzes toņi BW un BC

Darbarīki ota, veltnītis

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Glabāšana noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C) 3 gadus

Iepakojums BW balta bāze – 0,7 / 2,75 / 4,7 l; BC bezkrāsaina tonēšanas bāze – 0,65 / 2,56 l
 

Krāsošanas ieteikumi  Gaisa un virsmas temperatūra krāsošanas laikā: +10…+25 °C (ieteicams +18±2 °C), 
gaisa relatīvais mitrums 40–80% (ieteicams 65%). Nav ieteicams krāsot virsmu, kas 
atrodas tiešos saules staros vai ir sakarsusi saulē. Pārsniedzot pieļaujamo virsmas 
temperatūru, krāsa var nožūt pārāk ātri un nevienmērīgi izplūst, un uz virsmas var 
palikt otas pēdas. Mitrs gaiss kopā ar zemu temperatūru krietni pagarina krāsas žūša-
nas laiku.  
Pirms katras nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj kārtīgi nožūt. Lielas 
virsmas jākrāso bez pārtraukumiem. Pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Īpaši rūpīgi 
jākrāso koka dēļu gali un malas, jo tieši caur šīm virsmām mitrums visintensīvāk iesū-
cas koksnē.

Darba drošība  Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavē-
joties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā etiķeti. Sargāt no 
bērniem. Uzmanīgi! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Neieelpot smi-
dzinājumu, miglu. Krāsas plēves slīpēšanas un termiskās apstrādes laikā var izdalīties 
veselībai kaitīgi putekļi un/vai dūmi. Ieteicams izmantot slapjo slīpēšanu. Strādāt labi 
vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus.   
ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa A/d – 130 g/l.   
Maks. GOS saturs produktā: 70 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 Baltics, Igaunija.

Pārstāvis  SIA Akzo Nobel Baltics, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004. Tālr. +371 67517018  
info.lv@akzonobel.com
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