
PRW200 
 

NEPULĒTS AKMENS UN AGLOMERĀTI,  

TERRAKOTA, MĀLA FLĪZES 

Virsmu aizsardzība pirms 

šuvošanas 

 

ŪDENS BĀZES 
SASTĀVS 

 

 

 

 

 

 
 

   PIELIETOJUMS  
• Ūdens bāzes ūdeni atgrūdošs aizsargpārklājums pret 

piesārņojumu, kas rodas pēc virsmu šuvošanas.  

• Atvieglo šuvošanu un tīrīšanu, nemainot materiāla izskatu. 

• Ideāli piemērots absorbējošiem materiāliem, piemēram, 

teracota, māla flīzēm, dabīgam un rekonstruētam akmenim 

un aglomerātiem. 

 
 
 
 
 
 

 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Aizsargā klājumu no šuvotāja. 

• Neietekmē saķeri starp javu un materiālu. 

• Padara tīrīšanu pēc šuvošanas vienkāršu. 

• Samazina žūšanas laiku, paātrinot turpmāko apstrādi. 

• Neietekmē materiāla izskatu. 

• Viegli uzklājams 

• Pēc uzklāšanas ir iespējams veikt jebkāda veida aizsargpārklājuma 
uzklāšanu. 

• Šim produktam ir ļoti zema GOS emisija: GEV sertificēts un 

EC1Plus marķēts, un tas palīdz iegūt LEED kredītpunktus. 

 
 
 
 

   DARBA APRAKSTS  
Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai. 

Uzklāšana: Sakratīt pirms lietošanas. Virsmu attīrīt no putekļiem. 

Vienmērīgi uzklāt vienu PRW200 kārtu, izmantojot plakanu saru otu, 

vilnas aplikatoru vai citu aplikatoru, izvairoties no virsmas 

pārpludināšanas. Uzmanīgi uzklāt arī uz apdares materiāla malām. 

Virsmu var šuvot nākamajā dienā pēc uzklāšanas. Kad šuvotājs ir 

sacietējis, nomazgāt virsmu, izmantojot attiecīgajam apdares 

materiālam piemērotāko tīrīšanas līdzekli. Novērtēt, kāda veida 

aizsargpārklājums sniegs vislabāko virsmas aizsardzību.  

 
Tikai profesionālai izmantošanai: izsmidzināt produktu (bezgaisa 

sistēma) uz vertikālām virsmām, līdz tās ir piesātinātas, un izmantot 

piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus, kā norādīts drošības 

datu lapā. 

 
 
 
 

Uzmanību: 
Veikt testu nelielā virsmas laukumā, lai pārliecinātos, vai nemainās materiāla krāsa. 
Nelietot produktu ārdarbos, ja tiek prognozēts lietus. 
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PATĒRIŅŠ 

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 

aprēķināts vienai kārtai" 

 
Iepakojums: 
1 litra kannas, 12 gab. vienā kastē 

5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 

UZMANĪBU 
• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 
 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30°C. 

 

PRW200 atvieglo šuvju aizpildīšanu un virsmu notīrīšanu, 

samazinot žūšanas un apstrādes laiku pēc šuvošanas, vienlaikus 

aizsargājot materiālu pret ūdens uzsūci. 

Ar 1 litru sastāva: 
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Teracota Toskānas, pulētas:            15/20 m² 
Teracota (ar rokām izgatavotas flīzes, spāņu 
flīzes, dobas terakota flīzes):            7/10 m² 
Akmens:                                               10/20 m² 


