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PATĒRIŅŠ 

 

 
"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un aprēķināts 

vienai kārtai" 

 
Iepakojums: 
5 litra kannas, 4 gab. vienā kastē 

 
 
 
 
 
 

UZMANĪBU 
• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē . 
• Sargāt produktu no sasalšanas. 

 
TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūra: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras temperatūra ir robežās no 10° līdz 30°C. 

   PIELIETOJUMS  
• Izsālījumus bloķējošs sastāvs flīžu un absorbējošo bruģakmens 

plākšņu pamatņu apstrādei. 

• Produkts bloķē piesārņotāju sūkšanos no pamatnes uz 

materiāla virsmu (sāļi, tanīns, oksīdi utt.), novēršot traipu 

veidošanos. 

• Aizsargslānis jāuzklāj pirms ieklāšanas, lai novērstu kapilārā mitruma 
migrāciju. 

• Īpašs produkts dabīgajam akmenim, granītam, marmoram, 

aglomerātiem, terakota un absorbējošiem materiāliem. 

• Tam ir ūdeni atgrūdošas un nostiprinošas īpašības. 

   PRIEKSROCĪBAS  
• Produkts aptur piesārņotāju sūkšanos no pamatnes un novērš traipu veidošanos uz 

virsmas. 

• Tas neveido virsmas plēvi un ļauj apstrādātiem materiāliem elpot. 

• Saskaņā ar UNI EN 1348-2009 un ASTM C482-02 R-2009 standartiem, tas 

būtiski nemaina līmes saķeres īpašības. 

• Ūdens bāzes produkts - bez GOS. 

• Pastāvīga aizsardzība. 

• Ideāli piemērots grīdām un visām virsmām. 

• Uzklājot uz dabīgā akmens, betona un citiem absorbējošiem materiāliem pēc 
ieklāšanas, tas novērš materiāla pigmentāciju, ko izraisa smogs, piesārņojums, 

karbonizācijas un sulfācijas un bioloģiskie procesi. 

   DARBA APRAKSTS  
Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs lietošanai. 

Uzklāšana: 
Uzklāšana pirms klājuma izveides: Aizsardzība no 5 pusēm: lai bloķētu piesārņotājus 
(traipus, dzeltenus traipus, neprecīzi uzklātu saistvielu), materiālu var uzklāt uz pamatnes 
un četrās pusēs. Uzmanīgi notīrīt flīzes vai plātnes pamatni, attīrot to no putekļiem un 
materiāla paliekām. Pārbaudīt, vai virsma ir sausa un nav mitra. 
 Pārliecināties, ka virsma ir sausa, pēc tam vienmērīgi un nepārtraukti uzklāt produktu uz 
materiāla pamatnes un sāniem, izmantojot plakanu saru otu vai bezgaisa sūkni, 
vienlaikus izvairoties no virsmas pārpludināšanas. Materiālu iespējams pielīmēt tiklīdz 
tas ir pilnīgi sauss, nogaidīt apmēram 12 stundas (temperatūra no 20°C līdz 40°C) līdz 
24 stundām (temperatūra no 10°C līdz 20°C), pirms materiāla pielīmēšanas. Izvēlēties 
līmi, kas piemērota ieklāšanas veidam saskaņā ar UNI EN 12004: 2012-2 standartu. 
Uzglabāt materiālu tā, lai tas varētu pilnībā izžūt. Pēc sākotnējās mazgāšanas uz 
virsmas var uzklāt ūdens vai šķīdinātāja bāzes aizsargpārklājumu, kas ir piemērotākais 
klājuma paredzētajam lietojumam. 

Aizsardzība no 6 pusēm: augsta mitruma klātbūtnē sastāvu var izmantot, lai bloķētu 
piesārņotājus (oksidāciju, traipus, dzeltenus traipus, neprecīzi uzklātu saistvielu), uzklājot 
sastāvu uz materiāla pamatnes un 4 pusēm, kā arī virsmai, lai radītu ūdeni atgrūdošu 
efektu. Uzmanīgi notīrīt flīzes vai plātnes pamatni, attīrot to no putekļiem un materiāla 
paliekām. Pārbaudīt, vai virsma ir sausa un nav mitra. Uzklāt vienu PW10 kārtu, 
izmantojot bezgaisa smidzināšanas sūkni vai plakanu saru otu, vienmērīgi izlīdzinot 
šķīdumu uz visām materiāla pusēm un izvairoties no virsmas pārpludināšanas. Produktu 
var arī uzklāt, iegremdējot tajā materiālu apmēram uz 30 sekundēm. Produkta atlikumi 
jāsavāc, noslaukot materiālu ar drānu, lai izvairītos no produkta uzkrāšanās uz virsmas. 
Materiālu iespējams pielīmēt tiklīdz tas ir pilnīgi sauss, nogaidīt apmēram 12 stundas 
(temperatūra no 20°C līdz 40°C) līdz 24 stundām (temperatūra no 10°C līdz 20°C), pirms 
materiāla pielīmēšanas. Izvēlēties līmi, kas piemērota ieklāšanas veidam saskaņā ar UNI 
EN 12004: 2012-2 standartu. Pēc sākotnējās mazgāšanas uz virsmas var uzklāt ūdens 
vai šķīdinātāja bāzes aizsargpārklājumu, kas ir piemērotākais klājuma paredzētajam 
lietojumam. 

UZKLĀŠANAS VEIDS - VIRSMAS AIZSARDZĪBA: lai radītu ūdeni atgrūdošu efektu 
flīzes virspusei. Pārliecināties, ka virsma ir sausa un tīra, pēc tam uzklāt produktu, 
izmantojot otu vai bezgaisa pulverizatoru, piesūcinot materiālu, līdz tas ir piesātināts. 
Pirms izžūst, lieko produkta daudzumu notīrīt ar tīru drānu. Virsma būs sausa jau pēc 6 
stundām. Pulverizēšana pieļaujama tikai profesionālai lietošanai, izmantojot atbilstošus 

IAL, kā norādīts drošības lapā. 

Uzmanību: 
Spīdīgu virsmu gadījumā pievērst īpašu uzmanību uzklāšanas metodei, lai izvairītos 
no produkta nokļūšanas uz materiāla virsmas un virsmas iekrāsošanos. Nelietot 
produktu uz pulētu materiālu virsmas slīpumā.  
Ieteicams konsultēties ar ražotāju par atbilstošas līmes izvēli paredzētajam 
lietojumam. 
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APTUVENAIS PATĒRIŅŠ (1 litrs): 

10/15 m² 

 
PW10 neļauj piesārņotājiem (sāļiem, tanīniem, dzelzi saturošām 

vielām utt.) izsūkties no pamatnes uz materiālu virsmas, novēršot 

traipu veidošanos. Padara sienas un grīdas segumus 

ūdensnecaurlaidīgus. 

 
 

 
DABĪGĀ AKMENS, GRANĪTA, MARMORA, 

AGGLOMERĀTU, TERRAKOTAS UN ABSORBĒJOŠU 

MATERIĀLU PAMATŅU APSTRĀDEI 

ĪPAŠI VIDEI DRAUDZĪGS 
Sastāvs izsālījumu 
novēršanai 
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FILAPW10 
Izsālījumus bloķējošs aizsargpārklājums 
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NEAPSTRĀDĀTS APSTRĀDĀTS 

 

 

   
 

Izsālījumus bloķējošs 

sastāvs flīžu un 

absorbējošo bruģakmens 

plākšņu pamatņu 

apstrādei. 

Produkts bloķē piesārņotāju 

sūkšanos no pamatnes uz 

materiāla virsmas (sāļi, 

tanīns, oksīdi utt.), novēršot 

traipu veidošanos. 

Aizsargpārklājums. 

Īpašs produkts dabīgajam 

akmenim, granītam, 

marmoram, aglomerātiem, 

terakota un absorbējošiem 

materiāliem. 

Produkts aptur piesārņotāju 

sūkšanos no pamatnes un 

novērš traipu veidošanos uz 

virsmas. 

Neveido virsmas plēvi, ļauj 

apstrādātiem materiāliem elpot. 

Tas nemaina līmes un šuvotāja 

saķeri (UNI EN 1348-2009 e 

ASTM C482-02 R-2009). 

Ūdens bāzes produkts, bez GOS. 

Pastāvīga aizsardzība. 

Ideāli piemērots grīdām un 

visām virsmām. 

Nav nepieciešams atšķaidīt: gatavs 
lietošanai. 

 
Uzklāšana: 

Uzmanīgi notīrīt flīzes vai plātnes 

pamatni, attīrot to no putekļiem un 
materiāla paliekām. Vienmērīgi un 

nepārtraukti uzklāt sastāvu uz materiāla 

pamatnes un sāniem, izmantojot lielu 
plakanu saru otu, cenšoties izvairīties no 

virsmas pārplūšanas. 

 
Tikai profesionālai lietošanai: 

izsmidzināt produktu (bezgaisa 

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

piemērotus individuālās aizsardzības 

līdzekļus, kā norādīts drošības datu 

lapā.

 
 
 
 

 

 
Iepakojums: 
5 litra kannas, 4 gab. 
vienā kastē 

 
 

"Norādītais pārklājums ir tikai indikatīvs un 
aprēķināts vienai kārtai" 

Uzmanību: 

Nelietot produktu uz pulētu materiālu virsmas 
slīpumā. 

 
 

MARĶĒJUMS 
Bīstamības norādes: 
Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
Izraisa ādas kairinājumu. 
Piesardzības ieteikumi: 
Ja ir nepieciešama medicīniskā 
palīdzība, uzrādīt iepakojumu vai 
etiķeti. 
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
Pēc darba rūpīgi nomazgāt rokas Izmantot 
aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus 
/ sejas aizsargus. Ja rodas ādas kairinājums: 
Pieprasīt ārsta konsultāciju / apskati. 

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS 
Konsistence: 
Šķidruma krāsa: 
Bezkrāsains 
Aromāts: asa 
Blīvums: 1,014 
kg/l 
pH: 13 
Uzliesmojamība: <60°C 

 

Šī informācija ir uzņēmuma šīsdienas tehnisko 
zināšanu apkopojums un ir balstīta uz  

laboratorijas pētījumiem un testiem. Tomēr 
katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi, jāveic testi 
un darba uzraudzība. Fila neuzņemas nekādu 

DARBA APRAKSTS PRIEKSROCĪBAS PIELIETOJUMS 

UZMANĪBU 
• Glabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Pēc lietošanas nepieļaut nokļūšanu apkārtējā 

vidē . 
• Sargāt produktu no sasalšanas. 

 

TEMPERATŪRAS 
Uzglabāšanas temperatūras: no 5° līdz 30° C 
Produkts jāuzklāj uz pamatnes, kuras 
temperatūra ir robežās no 10° līdz 30°C. 

 

KOMPLEKTĀCIJA 
Vienkomponentu sistēma uz silīcija organiskā 
savienojuma bāzes. 

PATĒRIŅŠ 
 

 

 Ar 1 litru sastāva: 

10/15 m2 

 

 


