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APRAKSTS

C2 Color Hard™ sajaucot ar C2
Hard™ veido krāsainu cietinošu
impregnētāju grīdai, kas pelēku
betonu pārveido par krāsainu
dekoratīvo grīdu ar zemām
uzturēšanas izmaksām. Šis
unikālais impregnētājs ir pieejams
divu veidu - C2 Color Hard™ izmantošanai tikai iekštelpās un C2
Color Hard I/O – izmantošanai gan
iekštelpās, gan ārpus telpām. C2
Color Hard™ - speciāli izveidots
koncentrāts, paredzēts sajaukšanai
ar C2 Hard™. Pievienojiet vienu
konteineru C2 Color Hard™ uz 5
litriem C2 Hard™ lai iegūtu augstas
tehnoloģijas krāsaino cietinātāju uz
litija bāzes. Sajaucot dažādas
krāsu gammas var iegūt
neierobežotu krāsu toņu skaitu. C2
Color Hard™ attīra no putekļiem un
pastiprina grīdas noturību pret
abrazīvām slodzēm.
C2 Color Hard™ tiek piegādāts
koncentrētā veidā, kas samazina
transporta un uzglabāšanas
izmaksas.

IEGUVUMI

Universāls. Var tikt izmantots uz

pilnīgi krāsaina betona, uz betona
ar krāsainajiem sausajiem
cietinātājiem, kas pārklāti ar
krāsām uz sķīdinātāju bāzes.
Efektīvs. Ekonomē laiku un novērš
bīstamu, viegli uzliesmojošu krāsu
uz šķidinātāju bāzes radītus riskus.
Nesatur bīstamas skābes.
Nesabojās betonu ar ķīmiskām
vielām, un neradīs betona un
armatūras koroziju.
Nav nepieciešama sekojoša
neitralizācija.

Unikāls. Piedod betonam krāsu,
palielina izturību pret abrazīvo
nodilumu.
Attīra no putekļiem. Betons kļūst
glancēts un viegli kopjams.
Izturīgs. Neatslāņosies. Viegli
lietojams. Ekoloģiski drošs, radīts
uz ūdens bāzes, nesatur
sķīdinātājus, netoksisks, bez
aromāta, atbilst visām zināmajām
nacionālajām prasībām AIM VOC,
nav kancerogēns (nekaitīgs
izmantošanai pārtikas rūpniecībā),
ātri žūstošs, viegli lietojams.

Tehniskā informācija

PRIEKŠROCĪBAS
Šis unikālais impregnētājs
novērš bīstamu, viegli
uzliesmojošu krāsu uz
šķidinātāju bāzes radītus
riskus.
Dažādie krāsu toņi pārvēršs
pelēku vai baltu betonu par
dekoratīvu, krāsainu, attīrītu no
putekļiem, izturīgu pret
abrazīvām slodzēm..
Piedod betonam krāsu,
palielina izturību pret abrazīvo
nodilumu.
Var tikt izmantots uz pilnīgi
krāsaina betona, uz betona ar
krāsainajiem sausajiem
cietinātājiem, kas pārklāti ar
krāsām uz sķīdinātāju bāzes.
Radīts uz ūdens bāzes, nesatur
sķīdinātājus, netoksisks, bez
aromāta, atbilst visām
zināmajām nacionālajām
prasībām AIM VOC.
Neatslāņosies.

Nesabojās betonu ar ķīmiskām
vielām, un neradīs betona un
armatūras koroziju
Nav nepieciešama sekojoša
neitralizācija.
Viegli kontrolējama uzklāšana.
Var izmantots jebkura vecuma
betonam.
Sajaucot dažādas krāsu
gammas var iegūt neierobežotu
krāsu toņu skaitu
Klājot divās kārtās būs
spilgtāks krāsu tonis un
palīdzēs nomaskēt nepilnības
vietas

Ierobežojumi
Visa dotā informācija ir sniegta
no mūsu pieredzes.
C2 Color Hard™ ir caurspīdīgs
impregnētājs. Ja uz virsmas ir
traipi, tie būs redzami arī pēc
apstrādāsānas ar
impregnētāju.
Intenīvu UV staru iedarbībā
grīda var nedaudz zaudēt krāsu
spilgtumu
Nav piemērots izmantot
bojājumiem uz virsmām, ko
radījis stāvošs ūdens.
Nav piemērots izmantošanai uz
betona grīdām, kuras ir
noslīpētas vairāk par #200 grit
resin diamonds līmeni.
Lai saņemtu papildus informāciju
griezieties Crete Colors
International:
support@cretecolors.com

ATBILSTĪBA NORMĀM
Atbilst visām nacionālajām
prasībām AIM VOC, nav
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kancerogēns (nekatīgs
izmantošanai pārtikas ražotnēs).

VIRSMAS SAGATVOŠANA
Uzmanīgi izlasiet
Drošības instrukciju uz etiķetes un
virsmas sagatavošanas instrukciju
pirms apstrādes.

Virsma
Aizsargāt cilvēkus, iekārtas, ierīces,
īpašumus un visas virsmas, kuras
nav paredzētas apstrādei, no
impregnētāja nokļūšanas uz tiem.
Izmantojiet polietilēna plēvi vai
kādu citu aizsargmateriālu, lai
norobežotu teritoriju.

Gaisa un virsmas temperatūrai
jābūt robežās no 10ºC līdz 32ºC.

RISINĀJUMI
Likvidējiet visus netīrumus un
vecos membrānveidotājus,
2
izmantojot atbilstošu C tīrīšanas
līdzekli, izvēloties kādu no zemāk
minētajiem:
2

TM

C Wash – «izsitumus» (sāļus)
no grīdas virsmas un pārējos
celtniecības netīrumus no jauna un
veca betona.
2

Jaunu betonu var apstrādāt ar
impregnētāju, kad tad ir izturēts 21
dienu. Pēc betona ieklāšanas un
izlīdzināšanas, lai iegūtu ideālu
rezultātu, to nepieciešams
aizsargāt no visa veida netīrumiem
un jebkādām darbībām uz tā
virmas. Nelieciet celtniecības
materiālus uz svaigi ieklāta betona.
Nepieļaujiet stāvoša ūdens
atrašanos uz betona. Vienmēr
veiciet testu laukumu, lai
pārbaudītu potenciālos rezultātus
uz katras konkrētās virsmas.

Ierīces
Izmantojiet smidzinātāju ar zemu
smidzināšanas spiedienu un birsti
ar mikrofibras mopu, rullīti lai
uzklātu C2 Color Hard TM. Staigājot
pa mitru C2 Color Hard TM velciet
apavus ar radzēm.

Gaisa un virsmas temperatūra
Lai iegūtu labākus rezultātus,
izmantošanas laikā, centieties
uzturēt nemainīgu temperatūru.

TM

C Maintenance – Visus
netīrumus un smalkos putekļus pēc
betona slīpēšanas/pulēšanas.
2

TM

C Remove –
Membrānveidotājus, mastikas,
riepu nospiedumus.
C2 Clean TM – Attīra netīru
betonu.
2

C Stain Clean
produkti.

TM

– Eļļas un naftas

Testa laukums
Izpildiet testu uz laukuma 1.5м
x 1.5м katram virsmas tipam.
Izmantojiet Crete Colors
International, LLC lietošanas
instrukciju.
Ļaujiet testa virsmai nožūt 3-7
dienas pirms tālākas
apstrādes.

Salīdziniet testa laukumu ar
apstrādājamo grīdu darbu
izpildes procesā.
Izgatavotājs:
Crete Colors International, LLC,
P.O. Box 93542, Phoenix, AZ
85070, USA.
Tel: +1-602-903-2133
E-mail: support@cretecolors.com

UZGLABĀŠANA UN
TRANSPORTĒŠANA

Glabājiet sausā, vēsā vietā. Pēc
iepakojuma atvēršanas sajauciet
visu tā saturu ar 5 litriem C2 Hard
TM.
Maisot esiet uzmanīgi, jo izlieto ir
grūti notīrīt.
Norādītais uzglabāšanas termiņš
nozīmē uzglabāšanu slēgtā
oriģinālā iepakojumā, sausā vietā.
Uzturiet temperatūru 7–38°C.
Izvairieties no sala. Glabājiet
produkciju bērniem
neaizsniedzamā vietā.

IEPAKOJUMS

Pārvietojami C2 Hard TM 5 litrīgi
konteineri.

Patēriņš
Ar 1 litru C2 Color Hard TM standarta
gadījumā var pārklāt 10-20м2.
PIEVĒRSIET UZMANĪBU: Dotā
patērīņa informācija ir aptuvena.
Reālais patēriņš ir atkarīgs no
virsmas tekstūras un porainības, no
betona markas, ieklāšanas
nosacījumiem, temperatūras un
mitruma.
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IZMANTOŠANA

Uzmanīgi izlasiet
Drošības instrukciju uz etiķetes un
virsmas sagatavošanas instrukciju
pirms apstrādes.

VIENMĒR VEICIET
TESTU

katras virsmas sākotnējai analīzei.
Vienmēr sekojiet lietošanas
instrukcijai Ļaujiet virsmai
vienmēr izžūt pirms iegūtā
rezultāta noteikšanas

SAJAUKŠANA

C2 Color Hard TM sajaukšana ar C2
Hard™ jāveic tieši pirms
izmantošanas.
Sajauciet vienu konteineru
koncentrāta ar 5 litriem C2 Hard TM
lai iegūtu gatavu C2 Color Hard TM
maisījumu. Kārtīgi samaisiet
produktu. Lai samazinātu krāsas
spilgtumu pievienojiet vēl C2 Hard
TM. Lai iegūtu spilgtāku krāsu
pārklājiet divas kārtas ar C2 Color
Hard TM .
PIEVĒRSIET UZMANĪBU:
Sajauktais C2 Color Hard TM maisījums
ir jāizmanto 24 stundu laikā no
sajauk;sanas brīža.

Slīpēts betons: Pirms ieklāšanas

slīpējiet virsmu līdz #200 grit resin
diamonds līmenim. Neveiciet
slīpēšanu pēc C2 Color Hard™
ieklāšanas.

Noberzts vai nogludināts betons:

Lai atvērtu poras un varētu
vienmērīgāk izlīdzināt krāsu uz
jauna vai izturēta betona ar
membrānveidotājiem, ieteicams
attīrīt betonu ar C2 Wash™ pirms
apstrādāšanas ar C2 Color Hard™.

Izturēts betons: Lai atvērtu poras

un varētu vienmērīgāk izlīdzināt
krāsu uz izturēta betona ar
membrānveidotājiem, ieteicams
attīrīt betonu ar C2 Wash™ pirms
apstrādāšanas ar C2 Color Hard™.
Virsmai jābūt tīrai, sausai un
spējīgai absorbēt mitrumu.
Pārbaudiet grīdas spēju uzsūkt
mitrumu, nedaudz izsmidzinot uz
virsmas ūdeni. Mitrumam ir jāspēj
uzsūkties vienmērīgi visā
izsmidzināšanas laukumā.
Ja uzsūkšanās nenotiek vienmērīgi,
var būt nepieciešama papildus
sagatavošana. Izmantojiet
automātisko grīdas mazgājamo
mašīnu, lai notīrītu visus
netīrumus. Ļaujiet virsmai nožūt.
Vienmēr veiciet testu laukumu, lai
pārbaudītu potenciālos rezultātus
uz katras konkrētās virsmas. Pēc
betona ieklāšana un izlīdzināšanas,
lai iegūtu ideālu rezultātu, to
nepieciešams aizsargāt no visa
veida netīrumiem un jebkādām
darbībām uz tā virmas. Nelieciet
celtniecības materiālus uz svaigi
ieklāta betona. Nepieļaujiet
stāvoša ūdens atrašanos uz
betona.

1. Uzklājiet sagatavoto C2 Color
Hard™ uz tīra, sausa betona
izmantojot smidzinātāju.

Uzklājiet tādu materiāla
daudzumu, lai pārklātu visu
virsmu bez burbuļu veidošanās.
Turiet blakus lupatu, lai notīrītu
nejauši pārkrāsotās vietas.
Pārklājot ar vairākām plānām
kārtām var iegūt vienmērīgāku
krāsu, nekā viena bieza.
2. GLUDĀM VIRSMĀM: izlīdziniet
C2 Color Hard TM ar tīru birsti un
mikrofibras mopu. Labākus
rezultātus var iegūt, ja strādā
divi cilvēki – viens smidzina
virsmu, otrs – vienmērīgi
izlīdzina ar impregnētāju ar
mopu.
3. STRUKTURĀLĀM VIRSMĀM:
izmantojiet gumijas
špakteļlāpstiņu lai izlīdzinātu
impregnētāju.
Turpiniet smidzināt C2 Color
Hard TM ar smidzinātāju.
Atkārtoti izlīdziniet uzsmidzināto
impregnētāju uz grīdas virsmas.
Pārtrauciet izlīdzināšanu, kad
impregnētājs sāk žūt.
Nepieciešamības gadījumā, lai
iegūtu nepieciešamo krāsas
spilgtumu, atkārtojiet soļus 2-3.
Nestaigājiet pa svaigi ieklātu
impregnētāju. Ļaujiet tam nožūt
vismaz 1 stundu. Žūšanas laiks
var nedaudz atšķirties no
minētā, atkarībā no betona
kvalitātes un laika apstākļiem.
Kad virsma ir pilnībā nožuvusi,
pulējiet grīdu izmantojot
ātrgaitas pulējamo mašīnu ar
disku #800 grit (vai augstāku).
Pulēšana likvidē pigmentus, kas
nav uzsūkušies un uzlabo grīdas
ārējo izskatu. Nevērīgi pulējot,
krāsa var būt nevienmērīga.
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Izmantojiet automātisko grīdas
mazgājamo mašīnu, lai notīrītu
visus netīrumus. Ļaujiet virsmai
izžūt.

BLĪVĒŠANA
Krāsainā cietinātā virsma ir
jānoblīvē ar vienu no zemāk
minētājām metodēm:

C2 Salt Safe TM – impregnētājs,
aizsargājošs no ūdens un sāļu
iedarbības. Izmantojams gan
iekštelpās, gan ārā.

C2 Stain Safe TM – dziļi iekļūstošs
impregnētājs, aizsargā no ūdens,
sāļiem, naftas produktiem un
pārtikas rūpniecības atkritumiem.
Izmantojams gan iekštelpās, gan
ārā.

C2 Seal TM– uzlabo krāsas
spilgtumu, spīdumu, cietību un
izturību pret ķīmiskām vielām.
Izmantojams tikai iekštelpās.

UZKOPŠANA
C2

izmantojiet Maintenance™,
mūsu augstas klases tīrīšanas
līdzekli uz litija bāzes. Šis produkts
ir radīts, lai uzlabotu grīdas
īpašības nākotnē. Neizmantojiet
tīrīšanas līdzekļus uz skābes bāzes.
Atsevišķas stipras skābes un
pārtikas rūpniecības atkritumi var
radīt traipus uz virsmas. Pēc
iespējas ātrāk notīriet šīs ķīmiskās
vielas no grīdas virsmas. Grīdas
ikdienas uzkopšana ar mikrofibras
mopu palīdzēs saglabāt brīnišķīgu
grīdas izskatu ilgus gadus. Lai
atjaunotu spīdumu ieteicams
periodiski grīdu pulēt ar ātrgaitas
pulējamo mašīnu.

DROŠĪBA

Mūsu prioritāte – jūsu drošība!
Crete Colors International, LLC ir
aktīvs INFOTRAC’S MSDS
Partnership Program biedrs.
Ķīmisku draudu gadījumā, kuri var
būt saistīti ar C2 produktu
izmantošanu: noplūdi, aizdegšanos
vai citiem nelaimes gadījumiem,
lūdzam griezties INFOTRAC lai
saņemtu tūlītēju palīdzību.
Glabājiet produkciju bērniem
neaizsniedzamā vietā.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests: 112
Valsts toksikoloģijas centrs:
67042468 (darba laikā)

IETEIKUMI

Diennakts palīdzība 24/7:
www.infotrac.net

Sekojiet C² virsmas
sagatvošanas ieteikumiem un
produkta lietošanas
instrukcijai.

Diennakts tālrunis 24/7:
+1- 352-323-3500

Nelietojiet C²produkciju uz
sasalušas vai netīras virsmas.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Norīšanas gadījumā:
Izdzeriet lielu ūdens vai piena
ATTĪRĪŠANA
daudzumu. Necentieties izsaukt
Rūpīgi neitralizējiet un
Mazgājiet visas iekārtas un
vemšanu. Steidzami dodieties pie
nomazgājiet ar ūdeni visas skābes
instrumentus ar tīru ūdeni tūlīt pēc
ārsta.
un ķīmiskās vielas no betona
līdzekļa lietošanas. Nekavējoties
virsmas.
Iekļūšana acīs:
nomazgājiet stikla, alumīnija
Izņemiet kontaktlēcas no acīm.
virsmas, ja uz tām ir nokļuvis
Lai iegūtu augstvērtīgu spīdumu
Nekavējoties mazgājiet acis ar tīru
impregnētājs.
iekštelpās izmantojiet C2 Seal™.
tekošu ūdeni 15 munūtes.
Steidzami dodieties pie ārsta.
IEGŪTAIS REZULTĀTS
Pirms lietošanas produktu kārtīgi
Nokļūšana uz ādas:
sakratiet.
Gludāka un izturīgāka betona
Nomazgājiet ar ziepēm un tīru
virsma, kura mazāk absorbē ūdeni,
ūdeni zonu, uz kuras nokļuvis
spīdīga, daži krāsu uzlabojumi pēc
līdzeklis. Nemēģiniet apstrādāt šo
pilnīgas izžūšanas. Maksimāla
zonu ar ķīmiskiem līdzekļiem. Ja
ūdensnecaurlaidība un izturība tiks
pastiprinās kairinājums dodietie
sasniegta pēc 7 dienām.
pie ārsta.
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Iekļūšana elpošanas ceļos:
Izvediet šo cilvēku svaigā gaisa.
Izmazgājiet muti un deguna
iekšpusi vairākas reizes ar tīru
ūdeni. Ja rodas elpošanas
problēmas, nekavējoties dodieties
pie ārsta.

GARANTIJA

Visa dotā informācija un ieteikumi
tiek doti saskaņā ar mūsu
izstrādājumiem un pieredzi. Tomēr
mēs nevaram kontrolēt katru
produkta lietošanas procesu,
lietošanas apstākļus un metodes.
Klienta pienākums ir patstāvīgi
veikt testus, lai noteiktu produkta
atbilstību katram atsevišķajam
gadījumam. Crete Colors
International apgalvo, ka
proukcijas īpašības atbilst
uzrādītajām un tai nav nekādu
defektu.

APKALPOŠANAS
DIENESTS:

Lai saņemtu tehnisku konsultāciju
un informāciju par produktiem,
apmeklējiet mūsu mājas lapu
www.cretecolors.lv,
www.cretecolors.com vai rakstiet
mums uz e-pastu
info@grivagroup.lv,
support@cretecolors.com .
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