
Rofalin AcrylRofalin Acryl
Laika apstākļu izturīga krāsa ar plēves aizsardzību koksnei un
citām virsmām telpās un ārā

  

Krāsu tonisKrāsu tonis PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 672 200 96 30 22

VPEVPE 0,75 l0,75 l 2,5 l2,5 l 5 l5 l 10 l10 l 20 l20 l

Iepakojuma veids spainis-w spainis-w spainis-w spainis-w spainis-w

Iepakojuma kods 01 03 05 10 20

Preces Nr.Preces Nr.

antracīta pelēks (RAL 7016)** 2323 ◼ ◼ ◼

gaiši pelēks (RAL 7035) 2324 ◼ ◼ ◼

egles zaļš (RAL 6009) 2325 ◼ ◼ ◼

sūnu zaļš (RAL 6005) 2326 ◼ ◼ ◼

krēma balts (RAL 9001) 2327 ◼ ◼ ◼

balts (RAL 9016) 2330 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

pelēks 2332 ◼

tumši brūns 2334 ◼

melns 2336 ◼

skandināvu sarkans 2337 ◼ ◼ ◼

Īpašās krāsas* 2343 ◼ ◼ ◼ ◼

Bāze A 015020 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Bāze B 015021 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Bāze C 015022 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼
*Minimālais pasūtījums 5 l

PatēriņšPatēriņš apt. 80 - 100 ml/m² uz vienu darba soli
Iepriekšējai apstrādei ar Aqua AG-26-Allgrund (gaišām krāsām): 1 x 100 ml/m²

Struktūra atkarībā no pamātnes sk. Lietošanas piemērus

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas
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Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Koksne iekšā un ārā■
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi,
dārza mājiņas

■

Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums■
Cinka jumta teknes un plāksnes■
Daudzas citas virsmas■
Nelietot uz svaigi impregnētas koksnes. Pagaidīt fiksēšanas laiku.■
A székeket, padokat stb. Fedje le védőfestékkel Aqua MSL-45 / sm színtelen UV + (7130)
anyaggal. Ez megakadályozza a foltot.

■

Profesionālai izmantošanai■

ĪpašībasĪpašības Ļoti labs pārklājums■
Neatslāņojas■
Izturīgs pret sārmiem, paredzēts arī minerālu pamatnēm■
Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs■
Zems šķīdinātāju saturs, videi draudzīgs, viegla smarža■
Ātra žūšana■
Izturīgs pret berzi■
Krāsu toņus var savstarpēji jaukt■
Spilgtām, tīri intensīvām krāsām ir pigmentēšanas dēļ zemāka sedzējspēja. Kritiskām
nokrāsām mēs iesakām šīm zonām nokrāsot pirmo pārklājumu ar attiecīgu pamata toni.

■

Izstrādājuma datiIzstrādājuma dati

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta
specifikācijām.

Blīvums (20 °C) apm. 1,15 - 1,24 g/cm³

Viskozitāte (20 °C) apm. 2.700 mPa s

Smarža viegls, raksturīgs

Spīduma pakāpe matēts

SertifikātiSertifikāti Pārbaudes sertifikāts saskaņā ar DIN EN 71-3Pārbaudes sertifikāts saskaņā ar DIN EN 71-3

Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par
produktu!

Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)(7145)

IG-10-Imprägniergrund IT* IG-10-Imprägniergrund IT* (7144)(7144)

Aqua AG-26-Allgrund Aqua AG-26-Allgrund (7147)(7147)

Primer H Primer H (0642)(0642)

Primer F Primer F (2909)(2909)

Primer Hydro F Primer Hydro F (2842)(2842)

Isoliergrund Isoliergrund (3440)(3440)

Sagatavošanās darbamSagatavošanās darbam Prasības attiecībā pret pamatniPrasības attiecībā pret pamatni
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums
maks. 18%

■

SagatavošanaSagatavošana
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Koksnes pamatnes:Koksnes pamatnes:
Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.
Noņemiet vaļīgus vai atplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas, notīriet tās ar
piemērotu līdzekli (piem., šķīdinātāju V 101, šķīdinātāju otu mazgāšanai).

■
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Iepriekš apstrādājiet koksni āra zonā, kas jāaizsargā pret koksni iznīcinošām puvi un
zilumu un/vai kukaiņiem, ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli* (skatīt sistēmas
produktus).
Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes
materiāliem ārpus telpām”.
Lai novērstu krāsainu koksnes sastāvdaļu caurskati, lietojot šo produktu baltās vai gaišās
krāsās, vispirms nokrāsot ar Aqua AG-26 Allgrund.
Lai izvairītos no blakus komponentu piesārņojuma ar koksnes sastāvdaļām (piemēram,
atgāžņi karkasa konstrukcijās), apstrādāt šās koksnes no visām pusēm.
Vecā nodiltas karbolineja krāsojumus pārkrāsot tikai ar tumšākām nokrāsām, vienmēr
veikt testa krāsojumu.
Cinks (cinkots tērauds):Cinks (cinkots tērauds):
Veiciet amonjaka mitrināšanu, izmantojot slīpēšanas spilvenu. Ievērojiet BFS informācijas
lapu nr. 5.
Gadījumos ar paaugstinātu mehānisko nodilumu iepriekš apstrādājāt ar Aqua AG-26-
Allgrund.
Minerālu pamatnesMinerālu pamatnes
Sagatavojiet pamatnes saskaņā ar vadlīnijām nodilumizturīgām un laika apstākļu izturīgām
dispersijas laku krāsām (DIN 53778).
Rūpīgi notīriet vecās šķiedru cementa virsmas no aļģēm un sūnām, ļaujiet pamatnei labi
nožūt.
Remontējiet apmetuma bojājumus.
Pārbaudiet vecās eļļas krāsas, izmantojot testa virsmu, lai tās varētu apstrādāt ar
materiālu.

ApstrādeApstrāde

Labi samaisīt materiālu un ātri uzklāt ar otu vai rullīti.
Novērot žāvēšanas laiku starp darbībām.
Struktūra atkarībā no pamātnes sk. Lietošanas piemērus

Apstrādes nosacījumiApstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C

■

Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Lai iegūtu baltas vai gaišas krāsas, veiciet 2 kārtas ar Aqua AG-26-Allgrund.
Tikai pēc žūšanas krāsa attīsta piemērotu rakstu.
Izvairīties no laka uz lakas kontaktiem, peim., saliekot grēdā utt.
Nelietot uz bora impregnētas koksnes.
Lietojot telpās, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

ŽūšanaŽūšana
2-4 stundas 20° C temperatūrā un 65% relatīvajā gaisa mitrumā.
Pēc krāsošanas vismaz 4 stundas aizsargājiet koksni āra no nokritšņiem apstākļos
(nomazgāšanas risks).

Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris
lēnāk.

■

IzmantošanaiIzmantošanai
Ja nepieciešams, ar ūdeni.

■

Lietošanas piemēriLietošanas piemēri
LietošanasLietošanas
piemēripiemēri

ImpregnēšanaImpregnēšana PamataPamata
pārklājumspārklājums

StarppārklājumsStarppārklājums Gala
pārklājums

Struktūra atkarībā no pamātnesStruktūra atkarībā no pamātnes■
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KokaKoka
pamatnes:pamatnes:
neapstrādāta
koksne, vecas,
nodiltas koka
pamatnes,
atjaunošanas
krāsas uz
emulsijas
krāsām, lakas
un koksnes
konservēšanai
lazūras

Ja nepieciešams, ar
Aqua IG-15
impregnēšanas
gruntējumu (tikai
ārpus telpām)

Aqua AG-26-
Allgrund 
vai
Rofalin Acryl

Aqua AG-26-
Allgrund vai
Rofalin Acryl

Rofalin
Acryl

Cinks (cinkotsCinks (cinkots
tērauds):tērauds):
cinks, cinkots
tērauds un
cietais PVH,
atjaunošanas
krāsa uz
vecās krāsas

-- Aqua AG-26-
Allgrund
(ar augstākām
prasībām)

Rofalin Acryl Rofalin
Acryl

Minerāl.Minerāl.
pamatnes:pamatnes:
šķiedru
cements

-- 1-2 x Tiefengrund Rofalin Acryl Rofalin
Acryl

Atklāts
betons,
bezporains
betons

-- Imprägniergrund
(impregnēšanas
gruntējums)

Rofalin Acryl 
atšķaidīts ar 10
% ūdens

Rofalin
Acryl

Nestspējīgi
apmetumi,
telpās (Ģipša
apmetumi,
kaļķu java
apmetums,
atvērta mūra)

-- Smilšu, krīta
apmetumi ar
Tiefengrund;
Nestspējīgi
apmetumi ar
Imprägniergrund

Rofalin Acryl 
atšķaidīts ar 10
% ūdens

Rofalin
Acryl

Nestspējīgi
apmetumi,
telpās (Ģipša
apmetumi,
kaļķu java
apmetums,
atvērta mūra)

-- Rofalin Acryl 
atšķaidīts ar 10
% ūdens

-- Rofalin
Acryl
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Atjaunošanas
kārtas uz
veciem
stabiliem
dispersijas
krāsas
pārklājumiem,
plastmasas
apmetumi

-- -- Rofalin Acryl
atšķaidīts ar 10
% ūdens

Rofalin
Acryl

Ģipškartons -- Tiefgrund W Rofalin Acryl Rofalin
Acryl

Tapetes,
tapetes ar
koksnes
šķiedrām utt.

-- Rofalin Acryl -- Rofalin
Acryl

NorādījumiNorādījumi Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku
gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas
adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un
atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai
ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem
sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Akrila saru suka, virsmas suka, putuplasta rullītis

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Remmers InstrumentiRemmers Instrumenti
Flächenstreicher Flächenstreicher (4540)(4540)

Farbrolle FC Farbrolle FC (4913)(4913)

Rollerbügel Rollerbügel (4449)(4449)

Epoxy-Rolle Epoxy-Rolle (5045)(5045)

Nylon-Rolle Standard Nylon-Rolle Standard (5066)(5066)

Kana® KanaClassic Eckenpinsel Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)(4541)

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

Neatvērtajā oriģinālajā traukā, ko uzglabā vēsā, sausā un aizsargā no sala vietā, vismaz 36
mēnešus.

Drošība/noteikumiDrošība/noteikumi Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Utilizēšanas norādījumi Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.

Noteikumi par
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Noteikumi par
biocīdajiem produktiem

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un
informāciju par produktu!

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/d): maks. 130 g/l (2010) 
Šis produkts satur < 130 g/l GOS.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.
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