Cempure
Ātri cietējoša caurspīdīga poliuretāna laka/krāsa
Produkta apraksts
Cempure ir ūdenī šķīstoša, ātri cietējoša vienkomponenta poliuretāna laka/krāsa ar labu nodilumizturību,
īslaicīgu noturību pret ķimikālijām, daļēji glancēta. Pēc sacietēšanas Cempure laka/krāsa ir bez garšas
un smaržas.
Pielietošana
Cempure laka/krāsa ir paredzēta betona grīdu, sienu un pašizlīdzinošo cementa grīdas javu pārklāšanai.
Piemēram, noliktavas, darbnīcas, personāla telpas, biroji, pagrabi, transporta ceļi, stāvvietas. Ātri
cietējoša. Viegla kustība pieļaujama nākamajā dienā pēc uzklāšanas, bet slogot ar pilnu slodzi iespējams
pēc nedēļas. Cempure laku/krāsu var uzklāt uz tikko nožuvušas betona grīdas, jo Cempure pieļauj tvaiku
difūziju un ir izturīga pret Sārmu iedarbību. Cempure nav ieteicams pielietot vietās, kas tiks pastāvīgi
pakļautas ūdens ietekmei. Ja virsma tiks pakļauta gumijas riteņu ietekmei, tad to ieteicams papildus
pārklāt ar epoksīda kārtu uz ūdens bāzes, lai izvairītos no gumijas riteņu smērējumiem.

Tehniskie dati
Saistviela:
Sausas masas saturs:
Blīvums:
Virsmas kvalitāte:
Krāsa:
Šķīdība:
UV noturība:
Nodilumizturība:

Ūdenī šķīstoša uretāna-akrila dispersija
Nesatur brīvos izocianātus.
Apmēram 30%
Apmēram 1,02 g/cm3
Daļēji spīdīga
Standarta krāsas gaiši pelēka, pelēka, bēša, zaļa, sarkana
Šķīst ūdenī
Lieliska
Lieliska. Nav izmērāma nodilumizturība, kad uzklāta uz Cemtop 340 industriālo
grīdu pašizlīdzinošā sastāva. Riteņu tests SS923508 vai SS137241

Lietošanas dati
Lietošanas temperatūra:
Cietēšanas laiks:
Materiāla patēriņš:
Iepakojums:
Uzglabāšanas laiks:

Vēlamā pamatnes un telpas temperatūra ir augstāka par +10°C
Zemākā materiāla cietēšanas temperatūra ir +6°C
Putekļi nepielīp pēc 1 stundas +20°C. Maksimālā nodilumizturība un ķīmiskā
izturība tiek sasniegta pēc 7 dienām. Laba ventilācija un augsta temperatūra
saīsina cietēšanas laiku.
CEMPUR laka: uz gludas virsmas līdz 10 m2 ar 1 litru lakas.
CEMPUR krāsa: uz gludas virsmas apmēram 6 līdz 8 m2 ar 1 litru krāsas.
CEMPURE laka/krāsa: 10 kg plastmasas kanna
1 gads neatvērtā oriģinālā iepakojumā, virs + 5°C temperatūras.

Virsmas sagatavošana
Apstrādājamai virsmai jābūt cietai un attīrītai no putekļiem, kaļķu piena, taukiem, eļļas un citiem
netīrumiem. Lai uzlabotu saķeri, virsmu nomazgāt ar sārmainu mazgāšanas līdzekli, noskalot ar lielu
ūdens daudzumu un nožāvēt pirms lakošanas/krāsošanas.
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Uzklāšanas metode
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai. Labi samaisīt laku/krāsu pirms lietošanas. Cempure laku/krāsu uzklāj
ar frotē auduma birsti ar īsiem sariem divās kārtās. Pirmo kārtu atšķaida ar ūdeni attiecībā 1:1, bet otro
kārtu neatšķaida. Ja nepieciešama augstāka izturība pret ūdeni, vēlreiz uzklāj koncentrētu lakas/krāsas
kārtu. Otro un katru nākamo kārtu uzklāj līdzko nožuvusi iepriekšējā. Parasti nākamo kārtu var uzklāt
apmēram pēc 2 stundām. Nodrošināt labu ventilāciju.
Veselības riski un drošība
Darba telpās jānodrošina laba ventilācija. Ja produkts nonācis kontaktā ar ādu, rūpīgi to nomazgāt ar
siltu ūdeni un ziepēm pirms produkts nožuvis. Darba laikā obligāti lietot aizsargtērpu un aizsargbrilles.
Sargāt acis un izvairīties no ilgstoša kontakta ar ādu. Sargāt no bērniem. Papildus informācija materiālu
datu drošības lapās.
Marķēšana. Veselības riski un drošība
Nav īpašas risku informācijas. Produkts nav klasificēts kā bīstams.
Marķēšana. Transports
Nav klasificēts. Produkts nav klasificēts kā bīstams transportēšanai.
Vispārējā informācija.
Šajā aprakstā uzrādītā vispārējā informācija pamatojas uz pētījumu un eksperimentu rezultātiem.
Klientam pirms lietošanas jāpārliecinās par materiāla piemērotību konkrētajām vajadzībām. Aprakstā
norādītie tehniski dati ir iegūti pie normāliem apstākļiem: temperatūra +20°C, relatīvais mitrums 50%
atbilstoši mūsdienu tehnoloģiskajiem nosacījumiem. Šis tehniskais apraksts šobrīd ir spēkā un atceļ visus
iepriekšējos. Nelietot temperatūrā, kas zemāka par +5°C. Zemas temperatūras un augsts mitrums
palēnina sacietēšanu. Nepievienot citus produktus un sastāvdaļas.
Ražotājs.
Cemart NV
Maatheide 76E
B-3920 Lommel
België
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