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Pirms lietošanas obligāti izlasiet tehnisko lapu. Vienmēr veiciet nelielam laukumam 

virsmas testu, lai noteiktu iegūstamo rezultātu. 

 VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

1. Izmantojot jaudīgu slīpēšanas mašīnu, slīpējiet virsmu izmantojot 50 metal 

diamonds. 

2. Turpiniet slīpēšanu ar 100 metal diamonds  

3. Beigu etapā slīpējiet ar 50 resin diamonds. 

4. Kārtīgi nomazgājiet virsmu ar grīdas mazgājamo mašīnu ar tīru ūdeni. 

5. Ļaujiet virmai izžūt. 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU: 

 Virsmai jābūt ar pietiekoši atvērtām porām, lai C2 Color Hard pigmenti spētu to 

piesūcināt.  

 C2 Color Hard sajaukšanai ir jānotiek tieši pirms izmantošanas. C2 Color Hard 

fasējums ir 157 ml konteineros, kuri jāsajauc ar 5 litriem C2 Hard. Sakauktais C2 

Color Hard ir jāizlieto 24 stundu laikā no sajaukšanas brīža. 

  Ja betona virsma ir diezgan blīva un nav atvērtu poru, sajauciet 1 konteineru C2 

Color Hard ar 7-10 litriem C2 Hard  un klājiet trīs plānas kārtas divu kārtu vietā. 

Tas nodrošinās daudz vieglāku virsmas pārklāšanu un piesūcināšanu. Lai iegūtu 

piesātinātāku krāsu gammu, trešo kārtu pārklājiet sajaucot – 1 pigmenta 

konteineru  ar 5 litriem C2 Hard .  

 Standarta patēriņš: 



   
 

    
                      

C2 Color Hard™ 
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

____________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
©C2 Novembris 2010                       www.cretecolors.com                        www.grivagroup.lv                                                   

Lappuse 2 no 3 

o  Pirmā uzklāšana betona sagatavošanas līmenim līdz 50 resin diamond (kā 

minēts iepriekš) = 10-15 м2/litri. 

o  Otrā betona pārklāšana  = 15-20 м2/litri. 

Dotais patēriņš ir aptuvens. Reālais var nedaudz atšķirties.  

C2 COLOR HARD UZKLĀŠANA PĒC VIRSMAS SAGATVOŠANAS: 

1. Samitriniet mikrofibras mopu atbilstoši sajauktā C2 Color Hard maisījumā.  

2. Vienmērīgi smidziniet to uz virmas, izvairoties no burbuļu veidošanās. Izmantojiet 

smidzinātāju ar regulējamu uzgali, lai varētu regulēt vajadzīgo padevi.  

3. Lai vienmērīgi pārklātos virsma, izlīdziniet virsmu ar mopu veicot apļveida 

kustības. Labākus rezultātus var iegūt, ja strādā divi cilvēki – viens smidzina 

virsmu, otrs – vienmērīgi izlīdzina.  

4. Turpiniet izsmidzināt virsmu, lai materiāls pastāvīgi būtu mitrs vietās, kur notiek 

izlīdzināšana. Nemēģiniet izlīdzināt produktu ar mopu, ja tas sācis žūt. 

Nemēģiniet iegūt vēlamo beigu krāsu ar vienu uzklāšanas reizi.  

5. Ļaujiet virsmai nožūt aptuveni 1 stundu.  

6. Nopulējiet virsmu ar grit diamond diskiem 800, 1500 vai 3000. 

7. Uzklājiet otro C2 Color Hard kārtu. Patēriņam jābūt nedaudz mazākam kā 

pirmajā reizē. Centieties uzklāt vienmērīgi.  

8. Ļaujiet virsmai nožūt vismaz 1 stundu.  

9. Nopulējiet virsmu ar 800-grit diamond diskiem. Ja nepieciešams uzklājiet trešo 

kārtu, ļaujiet nožūt 1 stundu un nopulējiet virsmu ar tādu pašu disku. 

10. Pēdējo kārtu pārklājiet ar C2 Seal vai C2 Stain Safe. 
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Pēdējā kārta C2 Seal 

Uzklājiet C2 Seal plānu kārtu, saskaņā ar tehnisko lapu un ļaujiet tam nožūt. Variet 

sākt pulēt tiklīdz C2 Seal ir nožuvis. Pulējiet ar C2 Heat pad disku. Atkārtojiet procesu 

vismaz 2-3 reizes. 

 

Pēdējā kārta C2 Stain Safe 

Uzklājiet C2 Stain Safe saskaņā ar tehnisko lapu. Pārliecinieties, ka visa virsma ir 

mitra. Ja nepieciešams pārklājiet vēl ar C2 Stain Safe. 

C2 Stain Safe uzklāšanai izmantojiet smidzinātāju. Nepārsniedziet ieteikto patēriņu, lai 

uz virsmas neveidotos burbuļi.  

 

 

 


