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C ²
 

PASAULĒ

JAUNZĒLANDE 
AUSTRĀLIJA
ĀZIJA
DIENVIDĀFRIKA
TUVĒJIE AUSTRUMI
IZRAĒLA
EIROPA
MEKSIKA
ASV un Kanādā
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C²Āzijā

Ķīna
Japāna
Dienvidkoreja
Taivāna
Indonēzija

Singapūra
Malaizija
Vjetnama
Filipīnas
Hong Kong
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C²Eiropā

Bulgārija
Igaunija
Somija
Vācija
Itālija

Latvija
Lietuva
Norvēģija
Polija
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Latvijā

C ² Crete Colors pārstāvis ir
“ Griva Group “ SIA

adrese: Rīgas iela 33A, Līvāni
t.nr.: +371 29 461 471

e-pasts: grivagroup@inbox.lv
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Semināra plāns 

C ² produkti - funkcijas un ieguvumi 
Pielietojuma metodes
Ekonomija (€, $, Ls)
Tirdzniecība & Mārketings -        apstiprinājums
Konkurentspējīgums
Rūpniecības tendences
C ² "zaļš" – “ Green Planet ”
Jauni produktu iepakojumi
Eiropas noliktava Polija
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PRODUKTU APSKATS

C ² Super Hard ™    - Premium klases cietinātājs
C ² Gloss System™ - C ² Hard ™ + C ² Seal ™ spīduma sistēma
C ² Color Hard ™     - Jauni krāsu cietinātāji
C ² Tint ™                 - Jauns Tint koncentrāts
C ² Wash ™ - Jauna betona kopšanas līdzeklis
C ² Maintenance ™  - Litija bāzes virsmu tīrīšanas līdzeklis
C ² Stain Safe ™ - Eļļas & ūdens atgrūdošs pārklājums
C ² Clean ™ - Konservēšanas & vasku noņemšanas līdzeklis
C ² Remuve ™ - C ² Seal ™ uzklājamie spilventiņi

C ² Cure ™(new)      - Cietinātājs / konservēšanas līdzeklis vienā                
produktā
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C² SUPER HARD™

Fakti                                    - labākais un visefektīvākais betona cietinātājs, 
kurš patlaban       ir pieejams visā pasaulē
Virsmas                      – betonam gan jaunam, gan esošam, betonam ar 
sauso iestrādi, pulētam betonam, betonam apstrādātam ar nātrija cietinātājiem, 
terrazzo
Pielietojums – smidzināšanas metode, izturēt virsmu slapju 15 
min, tad ļaut tai nožūt
Ekonomisks (€, $, Ls)      – uzklājams vienā kārtā, ja nepieciešams 
ierīvētLētākās grīdas sistēmas uz m2
Tirdzniecība & Mārketings - izmantoti neatkarīgas laboratorijas testi
Ķīmiskā izturība                 – pēc vajadzības izmantot neatkarīgu testu
Konkurence                         - PentraSil, Ashford, nātrija silikāti 
Rūpniecības tendences     - aizstāt nātrija un kālija produktus
C ² Super Hard - "Zaļš" - 100% Planet Safe
Iepakojums - 20 litru kannas,  200 litru mucas
Noliktava Latvijā - C ² Super Hard ir pieejams arī mazākos 
iepakojumos
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C² GLOSS SYSTEM™

C ² Hard + C ² Seal = C ² Gloss System – augsti pulēta virsma sasniedzama 
bez ilgstošas pulēšanas 
Aprīkojums & pabalsti - mēs populārākajām grīdu sistēmām pasaulē
Virsmas                                   - betons jauns (28 dienas) vai vecs, betona 
sausā iestrāde, betons cietināts ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
Ekonomisks (€, $, Ls)            - 1 pārklājums C ² Hard + 2-3 pārklājumi C ²
Seal ierīvēti starp katriem pārklājumiem ar C ² Remuve(spilventi\ni), betonu 
pulē līdz 400 vai 800 
Tirdzniecība & Marketings    - izmantot testu
Ķīmiskā Izturība - izmantot testu 
Konkurence                             -salīdzinot ar citām sistēmām, kam vajadzīgas 
vairakas pulēšanas; mūsu cena par m2 ir salīdzinoši zema
Rūpniecības tendences         - populārākās sistēmas Āzija, Austrālija, 
Jaunzēlande un Meksika
C ² Gloss                                 - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Noliktava Latvijā                    - C ² Hard & C ² Seal pieejami visi iepakojumi
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C²
 

Super Hard & C² Gloss 
kādu virsmu apstrāde

Betoni (jauni un esošie) 
Betoni ar sauso iestrādi
 Krāsaini betoni
 Skābēm aptraipīti betoni
Pulēti betoni
 Terrazzo
 Betoni,kuri apstrādāti ar nātrija vai kālija 
silikāta cietinātājiem
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C² COLOR HARD™

Fakti - krāsu betona cietinātāji un densifier pielietojami gan ārpusē, gan 
iekšpusē
Virsmas - betoni jauni (28 dienas), vai veci, betoni ar sauso iestrādi, pulēti 
betoni, betoni cietināti ar nātrija cietinātājiem, terrazzo 
Pielietojums – izsmidzināms, vienmērīgi ar iepriekš samitrinātu mikrošķiedras 
birsti, un ļaut tam nožūt. Otro kārtu uzklāj, lai pastiprinātu krāsu intensitāti
Ekonomisks (€, $, Ls) - lēta alternatīva augsti pulētām betona grīdām; daudz 
zemākas darbaspēka izmaksas
Tirdzniecība & Marketings - ideāls lielveikaliem, skolām, un citām telpām 
Ķīmiskā izturība - ja C ² Seal pielietots, tas dos  ķīmisko izturību, ja C ² Stain
Safe pielietots, tas sniegs vēl papildus eļļas un ūdens noturību 
Konkurence - Nav tiešas konkurences
C ² Color Hard - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Noliktava Latvijā - piejams jebkuros iepakojumos
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C² COLOR HARD™

Rūpniecības tendences - tā ir pavisam jaunu tehnoloģija. Ir testa pieteikumi, 
kas iesniegti ASV, Eiropas un citiem tirgiem. Šī interese ir augsta, un 
prognozes ir daudzsološas daudziem iekštelpu un āra pielietojumiem.
C ²

 
Color Hard  ir plānots izmantot augsti pulēta betona grīdām,zemo izmaksu , 

vieglas kopšanas, ilglaicīguma un estētiska izskata dēļ
C ² Color Hard - koncentrāts, kas jāsajauc ar 5 litriem ar C ² Super Hard (bet 
ne C ² Hard) 
Pielietojums -izmantot 24 stundu laikā no brīža, kad ir sajaukts ar C ² Super 
Hard
Iepakojums - 157 ml iepakojums ir koncentrāts sajaucams ar 5 litriem ar C ²
Super Hard
Standarta pārklājuma rādītāji - šādi:               

        Pirmo kārtu uzklāj betonam,kas slīpēts 200 dimanta akmeni,
patēriņš  10-15 m2/ litru 

Otrā kārta, patēriņš
 

15-20 m2/ litru
Noliktavā Latvijā - nelielos iepakojumos
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C² COLOR HARD™ 
noderīgi padomi un informācija

Vienmēr uzklāt vairākas plānas kārtas nevis vienu biezu kārtu 
Var pielietot, kur parezēta apstrāde  vienu ar C ² Tint.
 Nomazgāt virsmu, lai novērstu putekļu veidošanos pēc materiāla ierīvēšanas 
virsmā
 Optimāla virsmas apdare gan C ² Color Hard , gan C ² Tint ir 200 dimantu 
akmeņu apstrāde
Piemērojot C ² Color Hard  jānogaida 1 stundu starp kārtām
C ² Color Hard izmantojams āra darbos. Satur neorganiskos pigmentus, krāsu 
palete ir ierobežota
C ² Tint Hard izmantojams tikai iekšpusē, jo satur organiskos pigmentus, bet 
krāsu izvēle ir plašāka 
Sajauc C ² Color Hard koncentrātu tikai ar C ² Super Hard, bet ne ar C ² Hard
Dzelzbetonam tikai izmantot  C ² Color Hard  pārklājumu
Pārklājumiem izmanto birsti, lai vienmērīgi izplatītu krāsu
Izmantojiet C ² Seal tikai iekšpuses pārklājumiem; ārpuses pārklājumiem 
izmantot C ² Stein Safe
Vienmēr testēt
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C² COLOR HARD™ 
krāsu paraugi

Mocha               Light Roast            Espresso          Rose Quartz       Painted Desert        Red Rock            Caribbean 
Blue

Blue Stone          Desert Sand            Amber           Georgia Clay      Brown Stone         Concrete Gray          Welsh Slate

Copper Patina        Emerald             Serpentine 
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C² TINT™

Fakti - viegli pielietot, pieejamas daudzās dinamiskās krāsās 
izmantojams iekšdarbos TIKAI 
Virsmas - betons jauns (28 dienas), vai vecs, sausās iestrādes betons, pulēts 
betons, betons apstrādādāts ar nātrija cietinātāju, terrazzo
Pielietojums - izsmidzinot, vienmērīgi ar iepriekš samitrinātu mikrošķiedras 
birsti, ļaut virsmai nožūt. Katra nākam’uzklātā kārta palielina krāsu intensitāti
Pārklājot pulētu betonu - vienmēr apstrādāt ar C2 Seal   2-3 kārtās iepulē ar 
C2 Heat spilventiņu starp katru kārtu
Ekonomisks (€, $, Ls) - lēta alternatīva augsti pulēta betona grīdām; daudz 
zemākas darbaspēka izmaksas
Tirdzniecība & Marketings - izmantot visur, kur ir pieprasījums krāsainām 
pulētām betona virsmām
Ķīmiskā pretestība – pārklājot ar C ² Seal tiek sasniegta  ķīmiskā izturība
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C² TINT™

Rūpniecības tendences - tā ir salīdzinoši jauna tehnoloģija ar pieaugošo 
tirgus daļu visā pasaulē
C ² Tint - "Zaļo" - 100% Planet Safe 
Pārdošanā ir koncentrāts, ka ir jāsajauc ar 5 litriem tīra ūdens
Pielietojums -  Izmantot 24 stundu laikā no brīža, kad sajaukts ar tīru ūdeni
Iepakojums – pudelē 475 ml  koncentrāts 
Standarta pārklājuma rādītāji - šādi: 
     Pirmo kārtu betona virsmai, kura slīpēta ar 200 dimanta akmeņiem 

           10-15 m2 / litrs 
    Otrā kārta -

 
400 dimanta akmeņiem 

15-20 m2 / litrs
Noliktavā Latvijā - 475 ml iepakojumos
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C² TINT™ 
krāsu paraugi

Mocha               Light Roast            Espresso          Rose Quartz       Painted Desert        Red Rock            Caribbean 
Blue

Blue Stone          Desert Sand            Amber           Georgia Clay      Brown Stone         Concrete Gray          Welsh Slate

Copper Patina       Emerald              Serpentine 



www.cretecolors.lv

C² MAINTENANCE™

Fakti - C ² Maintenance vienīgais litija bāzes tīrītājs patlaban ir pasaulē. 
Virsmas - betons jauns vai vecs, betona ar sauso iestrādi, pulēti betoni, betona apstrādāti 
ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
Pielietojums - labākais variants ir izmantot grīdu mazgājamo mašīnu
Ekonomisks (€, $, Ls) - pārdodas kā koncentrāts atšķaidīšanai ar ūdeni. Zemas 
uzklāšanas izmaksas 
Tirdzniecība & Marketings – ļoti labs litija bāzes tīrītājs grīdām. Ar katru tīrīšanas reizi 
litijs tiek iestrādāts betonā. Tas paaugstina spīdumu, uzlabo betona cietību ar katru 
mazgāšanas reizi. Mazgāšana tikai ar ūdeni nevar noņemt netīrumus, un smalkās putekļu 
daļiņas. Ūdens tikai parasti pārvieto netīrumus no viena vietas uz citu, un tam nav virsmas 
attaukošanas īpašības. C ² Maintenance ir laba investīcija grīdas aizsardzībai.
Konkurence - PentraSil, Ashford, nātrija ražotāji nepiedāvā šādu produktu.
C ² Maintenance - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Iepakojums – 5litru kannās,  20 litru kannās
Noliktava Latvijā - ir pieejams
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C² STAIN SAFE™

Fakti - C ² Stain Safe teicams ūdens un eļļas atgrūdošs produkts,kas rada neredzamu 
barjeru uz betona virsmas 
Virsmas - pilnībā cured betona, betoni ar sauso iestrādi, pulēti betoni, betoni apstrādāti 
ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
Pielietojums – bagātīgi izsmidzināt uz virsmas, un ļaut tai nožūt
Ekonomisks (€, $, Ls) – tikai vienā kārtā. Ja nepieciešams, var atjaunot pēc 3-5 
gadiem
Tirdzniecība & Marketings- plaši izmanto servisos, veikalos, rūpnīcās, noliktavās u.c., 
kur ūdens un naftas atgrūšana ir nepieciešama 
Ķīmiskā izturība - izmanto pārbaudes
Konkurence - PentraSil, Ashford utt nepiedāvā šādas produktu. 

C ² Stain Safe tas ir ļoti efektīvs, bet bīstamākais produkts ko mēs piedāvājam, jo tas 
satur šķīdinātājus.
Iepakojums - 3,5 litru pudelēs, 20 litru kannās vai 200 litru konteineros

 Noliktava Latvijā - C ² Stain Safe ir pieejams



www.cretecolors.lv

C² WASH™

Fakti - C ² Wash padara spilgtāku jauno grīdu, lai notīrītu sāļu atlikumus no 
virsmas pēc apstrādes,veido vienveidīgāku krāsu. Sāļi un piesārņotāji var traucēt  
cietinātāja iedarbībai. 
Virsmas - jaunam un esošam betonam 
Pielietojums- labākais variants ir izmantot grīdu mazgājamo mašīnu 
Ekonomisks (€, $, Ls) – piedāvājam kā koncentrātu atšķaidīšai ar ūdeni. Zemas 
iestrādes izmaksas
Tirdzniecība & Marketings - unikāls produkts, ko, diemžēl, neizmanto daudzi 
gala patērētāji 
Konkurence - PentraSil, Ashford, nātrija ražotāji nepiedāvā šādas produktu. 
C ² Wash - "Zaļš" - 100% Planet Safe
Iepakojums - 20 litru kannās, 200 litru mucās
Noliktava Latvijā - C ² Wash ir pieejama  tikai uz pasūtījumu
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C² WASH™ 
atšķaidīšana un ieklāšana

Atšķaidīšana 
Atšķaidīt 1 litru C ²Wash

 
ar 4 litriem tīra ūdens. Miksēt. Vienmēr 

spainī
 

ieliet pirmo aukstu ūdeni, un uzmanīgi pievienot C ²
 

Wash. 
Lietojot grīdu mazgājamo mašīnu, pievieno ūdeni pirmo tvertnē, tad 
pievieno C ²

 
Wash. 

Ieklāšanas apjoms 
Ieklāšanas apjoms mainās atkarībā no tā, 
kāda ir betona porainība un struktūra. Vienmēr tas ir jāpārbauda.

15 -
 

30 m2 ar litru  gatava šķīduma
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C² REMUVE™

Fakti - C ² Remuve ļoti efektīvs, lai vaski, acrylics un riepu nospiedumi tiktu 
noņemti no betona 
Virsmas - betons jauns vai vecs, betoni ar sauso iestrādi, pulētiem betoniem, 
betoniem apstrādātiem ar nātrija cietinātājiem, terrazzo
Pielietojums - labākais variants ir izmantotgrīdas mazgājamo mašīnu. 
Uzsmidzina C ² Remuve uz virsmas, gaida 15-20 minūtes. Mazgā virsmu ar 
grīdu mazgājamo mašīnu ar C ² Remuve sajauktu ūdenī
Ekonomisks (€, $, Ls) - pārdod kā koncentrātu atšķaidīšanai ar ūdeni. Zemas 
iestrādes izmaksas
Tirdzniecība & Marketings - unikāls produkts
Konkurence - PentraSil, Ashford, nātrija ražotāji nepiedāvā šādu produktu 
C ² Remuve - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Iepakojums - 3,5 litru pudelēs, 20 litru kannās
Noliktava Latvijā - pašlaik ir pieejama tikai 
uz pasūtījimu
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C ²
 

REMUVE ™ atšķaidīšanas 
un ieklāšana

Atšķaidīšana
Nedaudz nosmērēta virsma,arī

 

vaskota, vai gaiši riepu nospiedumi -

 

1 litru                
C ²

 

Remuve

 

sajauc ar 10 litriem tīra ūdens 
Ļoti netīrām, stipri vaskotām vai smagu riepu nospiedumu gadījumā -

 

1 litru               
C ²

 

Remuve

 

sajauc ar 3 litriem tīra ūdens 

Ļoti nosmērētas virsmas gadījumā – uzklāj koncentrātu

Ieklāšanas apjoms
       Ieklāšanas apjoms mainās atkarībā no tā, betona porainības un tā 

struktūras. Vienmēr pārbaude.

7,5 -
 

12.5 m2 ar litru gatava šķīduma
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C² CURE™ (testēšanā – pieejams tuvākājā laikā)

Fakti - C ² Cure unikāls all-in-one pagaidu bioloģiskās plēves un litija 
cietinātāja betonam. Pagaidu filmu samazina iekrāsošanās un krāsu variācijas, 
kas ir kopīgas ar citām konservēšanas metodes
Virsmas - jauna novietoti un gatavo betona 
Pielietojums – uzsmidzināms uz  virsmas, neradot burbuļus un ļaut tai nožūt. 
Noņemt C ² Cure membrānu pēc 7 dienām, grīdas mazgājamajai mašīnai 
pievienot vājāko C2 Wash
Ekonomisks (€, $, Ls) - uzklājams tikai viens produkts
Tirdzniecība & Marketings - palīdz arī aizsargāt nesen ieklātu betonu no 
iekrāsošanās būvniecības procesā
Konkurence - PentraSil, Ashford, vai kāds cits ražotājs nepiedāvā šādu 
produktu 
C ² Cure - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Iepakojums - plānojas
 Noliktava Latvijā – drīzumā
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C² HEAT™

Fakti - C ² Heat augstas pakāpes pulēšanas spilventiņi C ² Seal ar iestrādāto 
termisko siltuma membrānu. Šīs siltuma vairogs pārtrauc siltuma evakuāciju un 
saglabā augstu temperatūru uz virsmas pulēšanas laikā  
Virsmas - C ² Seal piemēro pilnībā nocietējušam betonam, betonam ar sauso 
iestrādi, pulētam betonam, betonam apstrādātam ar nātrija cietinātājiem,  
terrazzo
Pielietojums – pulēšanai, ierīvēšanai C ² Seal, C ² Super Hard un C ² Hard
Economics (€, $, Ls) – divvietīgs, novietots dubultīgi
Tirdzniecība & Marketings - daudz efektīvāk pulē, ierīvē nekā parastie 3M 
White spilventiņi 
Konkurence - PentraSil, Ashford, un citi nātrija silikātu ražotāji nepiedāvā 
šādus spilventiņus 
C ² Heat - "Zaļo" - 100% Planet Safe
Iepakojums - 5 spilventiņi iepakojumā
Noliktava Latvijā - pieejami tikai pēc pasūtījuma
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Rīki

Mikrošķiedras birste 
Grīdas mazgājamā mašīna
Spīduma mērītājs
Termometrs 
Putekļu sūcējs putekļu nosūkšanai pēc pulēšanas
Smidzinātājs ar regulējamu sprauslu
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Spīduma rādījumu pamatnosacījumi

Dzelzbetons - 9 – 14
C² Super Hard, pulēšana - 18 – 23

Kad virsma ir 70% sausa sākt pulēt. Tas uzlabos spīduma līmeni par  5 - 8 
punktiem

C² Seal, 400 resin, 1 kārta - 46 – 50
C² Seal, 400 resin, 2 kārta - 62 – 66
C² Seal, 400 resin, 3 kārta - 69 – 74

3 kārtas pulēšana būtiski uzlabos ķīmisko aizsardzības līdzekļu, bet ne 
spīduma līmeni
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IEGULDĪJUMS
 

C²cietinātājos

Grīdas virsma stiprināšana

C2 litija šķidrums cietinātājs, kas reaģējot ar kalcija hidroksīdu betonā 
aizpilda poras, stiprina un nocietina virsmas nodiluma slāni.
Exelenta caurlaide
C2 litija šķidruma cietinātājs ir arī ļoti reaģētspējīgs litija katalizators, 
kas palīdz sasniegt daudz lielāku iespiešanos caur grīdas virsmu un 
izraisa daudz ātrāku un pilnīgāku reakciju ar betonu.

       Lielāka abrazīvā pretestība
Pat ar vislielāko porainību betona grīdas nestspēja augsta, kas 
saistīta ar rūpniecības apstākļiem. Virsmas pārklātas ar C2 litija 
cietinātāju uzlabo abrazīvās pretestības par vairāk nekā 50%.
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C ² cietinātāju priekšrocības

Ilglaicība
C2 litija cietinātāji / strukturizētāji pārdzīvos top pārklājumus, 
piemēram, epoksīda vai uretaāna. Pastāvīga grīdas virsmas 
imprignēšana var paildzināt betona dzīvi, pat betonu pārklājot ar vienu 
reizi.
Betona putēšanas novērsšana
Parastā betona sīkās daļiņas kā putekļi tiek grūsti uz virsmas, 
izmantojot augšup vērstu spēku saukto par hidrostatisko spiedienu, kā 
rezultātā tas uzzied. Uzziedēšana izraisa putekļus. C2 produkti likvidē

 uzziedēšanu un novērš
 

putekļus.
Noturība pret traipiem
Ar strukturizēšanu un virsmas cietināšanu, C2 litija cietinātāji pārveido 
porainu betona grīdu par pastiprinātu grīdu, kas ir pietiekami blīva, lai 
atvairītu ūdens, naftas, un citi traucēkļus, novēršot to no iekļūšanas 
betonā.
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C ² cietinātāju priekšrocības

Pārklāto virsmu slīdamība
Apstrādāts grīdas virsma, lai gan spīdīga, nerada slidenu grīdu
Veco betona virsmu uzlabošana
Betona vecuma rezultātā var rasties virsmas korozijas, nodilums, plaisas un 
citas problēmas. C2 litija cietinātāji apvienojumā ar mums pielāgotām 
slīpēšanas un pulēšanas metodēm, var izņemt virsmas slāni vecā betona 
un nostiprināt grīdu, palielinot to ietekmi un abrazīvās pretestības.
Noturība pret riepu nospiedumiem

       Betona neapstrādāta, nelīdzena tekstūra rada apstākļus, kad dilst gan 
betons, gan riepas, atstājot to zīmējumu uz betona virsmas. Betona 
grīdas apstrādātas ar C2 litija cietinātāji

 
padara visu virsmu vienmērīgu, 

novēršot šo nodiluma un neatstājot riepu zīmējumus uz grīdas virsmas. 
Mūsu C2 Stein Clean

 
var viegli novērst jebkādus plankumus.



www.cretecolors.lv

C ² cietinātāju priekšrocības

Ražošanas vajadzībām [saspiests laiks]
      Virsmas var sākt ekspluatēt tūlīt pēc tam, kad pārklāšanas process ir 

pabeigts. Sakarā ar to, virsmas tīrība, kā arī tas, ka process nav 
toksisks,un tajā nav bīstamas ķimikālijas, grīdas padara drošas gan 
cilvēkiem, gan apkārtējai videi. Viegli kopjamas.Telpās, kur ir 
iestrādātas šīs grīdas, var droši uzglabāt gan augus, gan pārtiku.
Mazāk kopšanas,atjaunošanas darbi
Lielākajai daļai grīdu sistēmu, tostarp flīzēm un linolejam,  nepiec 
iešama agresīva tīrāmo līdzekļu iejaukšanās, lai uzturētu  tīru vidi un 
jauku izskatu. Virsmas, kas apstrādātas ar C2 litija cietinātājiem

 
ir 

daudz blīvākas, tādēļ
 

neļaujot netīrumu plankumu rāšanos, nevajag 
atkārtotu slīpēšanu un vaskošanu, lai saglabātos spīdums.
Uzlabots atstarojums, un apkārtējais apgaismojums
Atstarojošā īpašības, kas ir blīvētās grīdas virsmās palielina 
apgaismojuma efektivitāti.  Palielināts apkārtējais apgaismojums 
samazinās enerģijas rēķina, un tas ir estētiski patīkams.
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C² cietinātāju priekšrocības

Rentabilitāte
Apstrādātām virsmām būs samazinātas enerģijas un uzturēšanas izmaksas. 
Būtisks ir arī

 

atstarošanas un apkārtējais apgaismojums, samazinājumu uzturēšanu 
(piemēram, kopšana) un virsmu nolietošanās.

LĪDSA Friendly
Tā nesatur GOS's. To izmanto esošo grīdas virsmās likvidēt to nodilumu.Tāpēc, tas 
ir ceļš

 

uz ilgtspējīgu ēku, padarot to draudzīgāku jebkuram USBG LĪDSA 
projektam.

Visi
 

C ²
 

Litija produktus Planet Safe.
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C ²
 

mērķu tirgi

Stadioni 

Rūpnīcu ražošanas cehi

 Noliktavas

 Pārtikas ražošanas cehi

 Lidostas (angāriem)

Tirdzniecības centri 

Doki un ostas cehi

Lielveikali 

Autostāvvietas

 Sabiedriskā transporta garāžas

Degvielas uzpildes vietas

Iepirkšanās centri

Daudzstāvu autogarāžas
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C ²
 

"zaļās"



www.cretecolors.lv

C ²
 

"zaļās"



www.cretecolors.lv

C ²
 

"zaļās"
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C² & INFOTRAC

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Krēta Colors International, LLC ir biedre 
INFOTRAC'S MSDS partnerības programmu. Gadījumā, ja jebkādu ķīmisko 
avārijas saistītas ar mūsu C2 produktiem; noplūde, noplūdes, ugunsgrēka vai 
negadījumu, lūdzu, sazinieties INFOTRAC bezmaksas tūlītējai pirmās palīdzības 

informācija. Saglabājiet šo un citu ķimikāliju no bērniem.
 

Tiešsaistes piekļuve 24 / 7 ir:
 

Tālrunis piekļuve 24 / 7 ir:

www.infotrac.net +1- 352-323-3500

http://www.infotrac.net
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C ² APSTIPRINĀJUMS

C ² produkti, kas patlaban apstiprināti ar ES

Visi jaunie produkti tiks iesniegts apstiprināšanai

C² SUPER HARD™
C² HARD™
C² SEAL™
C² GLOSS SYSTEM™
C² TINT™
C² MAINTENANCE™
C² STAIN SAFE™
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Laipni lūgti C ² krāsu, bezkrāsaino 
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē
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Laipni lūgti C ²
 

betona gala 
blīvēšanu tehnoloģijās
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Laipni lūgti C ² krāsu, bezkrāsaino 
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē
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Laipni lūgti C ² krāsu, bezkrāsaino 
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Laipni lūgti C ² krāsu, bezkrāsaino 
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Laipni lūgti C ² krāsu, bezkrāsaino 
cietinātāju & strukturizētāju pasaulē
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Laipni lūgti C ² krāsu, 
bezkrāsaino cietinātāju & 
strukturizētāju pasaulē
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Paldies !
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