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Decomarmor TC 7102    
Darbgatavs mozaīkas apmetums iekšdarbiem un āra darbiem uz mākslīgo sveķu 
bāzes

Produkta apraksts

Dekoratīvs, krāsains sienu apdares materiāls uz mākslīgo sveķu 
saistes bāzes, raupjai sienu virsmu apdarei kāpņu telpās, priekšnamos, 
foajē un slēdžu atrašanās vietās, kā arī pret laika apstākļiem noturīgu 
klājumu izveidošanai cokolu zonās. Izmantojams uz javas grupu P II 
un PIII apmetumiem, javas grupas  P IV ģipša apmetumiem, betona/
stiegru cementa plātnēm, ģipškartona plātnēm u.c.

Noturīgs pret laika apstākļiem, ūdeni atgrūdošs pēc DIN(Vācijas 
Normatīvu Institūts) 4108,izturīgs pret nodilumu, pēc DIN 53778, 
nesatur šķīdinātājus, tvaiku caurlaides spējīgs, sārmu izturīgs, 
noturīgs pret triecieniem un skrāpējumiem, stipri noslogojams, 
darbgatavs. Atšķaidāms ar ūdeni, videi draudzīgs, ar vāju smaku.    

27 dažādi dabisko un moderno krāsu tonis, sk. Krāsu toņu karti. 
Norādes
Tā kā Tex-Color Decoquarz TC 7102 satur dabisko akmeņu granulātu, 
iespējamas nelielas novirzes krāsu toņos. Savienotu virsmu apstrādei 
izmantot tikai tā paša kārtridža materiālu. Dažādu kārtridžu apakškopas 
sajaukt pirms slēgtu virsmu apstrādes.

Zīdaini spīdošs

Tex-Color Decomarmor TC 7102 uz tīra akrilāta bāzes pēc DIN 18 556 
ar kvarca granulātu. 

Pēc VdL (Vācijas Laku rūpniecības apvienības)Būvniecības 
krāsošanas līdzekļu direktīvas ; tīra akrilāta dispersija, aditīvi, ūdens, 
dabīgie akmeņi un konservācijas līdzekļi  

M-DF01

Pielietojuma joma

Īpašības 

Krāsas tonis 

Spīduma pakāpe 

Materiāla tips 

Sastāvdaļas 

Produkta kods
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Iestrāde

Piemērota stingrām, sausām un tīrām pamatnēm, kas iepriekš 
pienācīgi apstrādātas. Šai sakarā ieteicam ievērot VOB(Nolikums 
par celtniecības darbu nodošanu un līgumiem) , DIN 18 363, daļu 
C, 3. sadaļu. Stiprām, viegli uzsūcošām pamatnēm iekštelpās nav 
nepieciešamas gruntējums. Bojātus un nepiemērotus pārklājumus 
pamatīgi novākt un  iepriekš apstrādāt ar Tex-Color Tiefgrund LF TC 
3301. 

Pirms apstrādes materiālu labi sajaukt ar lēnas darbības maisītāju.
Pēc pienācīgas iepriekšējas apstrādes starpklājums; balti pigmentētu  
Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101 uz  attiecīgā Deco – Quarz  
krāsas toņa bāzes  ietonēt galīgā klājuma krāsas tonī pēc tabulas.
Ietonētais starpklājums ir vienmēr uznesams, arī gaišu krāsas toņu 
gadījumā  
Galīgais klājums; Tex-Color Decomarmor TC 7102 iestrādāt pēc 
iespējas neatšķaidītu, resp. ar maks. 2% ūdens padarīt gatavu    
iestrādei.
Uznešanas process; ar nerūsējošu šķirnes tērauda lāpstiņu 
vienmērīgi uznest un tad nekavējoties bez apstājas pulēt. Tas ir, 
gludināt vienā virzienā   līdz min. 1 ½  graudainuma struktūrai 

Lielākos objektos nepieciešams komandas darbs, lai izvairītos 
no  atkāpēm un papilddarba. Tex-Color Decomarmor TC 7102 
nav piemērots horizontālām virsmām ar pastāvīgu mitruma slodzi. 
Fasādes apdarē ievērot VOB, DIN 18 363, daļu C, 3. sadaļu. Ja 
vienam laukumam tiek izmantotas vairākas tvertnes Tex-Color 
Decomarmor TC 7102,ievērot  vienādus izstrādes datus, sajaukt 
dažādus kārtridžus.Pirms iestrādes pārbaudīt krāsu toņus.

Pamatne

Apstrāde

Norādes 
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Decomarmor NCS Decomarmor NCS Decomarmor NCS

8730 S2005-G 8731 S2005-G10Y 8732 S1000N

8733 S2000-n 8734 S1002-Y50R 8735 S1000N

8736 S1500-N 8737 S0505Y50R 8738 S0505Y80R

8739 S2040Y50R 8740 S02020Y70R 8741 S0505R20B

8742 S4020-R 8743 S4020*R 8744 S2020Y60R

8745 S2010Y40R 8747 S0500-N 8748 S5000N

8749 S1500-N 8750 S1000-N 8751 S3000N

8752 S2500-N 8753 S1500-N 8754 S2020Y60R

8755 S1005Y50R 8756 S4020-Y50R 8766 S0502-Y
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Atkarībā no pamatnes struktūras un īpašībām 
Graudainuma struktūra 1,2-1,8 mm4kg/m2
Graudainuma struktūra 1,2-2,2 mm5kg/m2
Precīzus patēriņa rādītājus noteikt ar izmēģinājuma klājumiem. 

Ar maks. 2% ūdens 

Darba rīki uzreiz pēc lietošanas jānomazgā ar ūdeni. 

Fizikāls žūšanas process, izgarojot ūdenim. Izturīgs pret pieskārienu  
pēc apm. 24 stundām( atkarībā no laika apstākļiem) Pilnīgi izžūst 
pēc apm. 5 dienām pie +200 un maks. 65% rel. gaisa mitruma
Pie zemākām temperatūrām un lielāka gaisa mitruma šie periodi 
pagarinās 

Iestrādes un žāvēšanas laikā gaisa un objekta temperatūrai jābūt 
vismaz +50 . Neiestrādāt stiprā saulē, stiprā vējā vai pie sala 
draudiem.

Patēriņš 

Atšķaidīšana

Darba rīku tīrīšana 

Žūšanas ilgums 

Iestrādes temperatūra
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25 kg

Sausā, vēsā vietā un drošībā no sala. 

Jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā. Neieelpot smidzināšanas 
izgarojumus. Iestrādes un žāvēšanas laikā gādāt par pietiekošu 
ventilāciju. Krāsas iestrādes laikā neēst, nedzert un nesmēķēt ,Acu 
kontakta gadījumā ar izstrādājumu nekavējoties izskalot ar  lielu 
daudzumu ūdens. Konsultācijas saistībā ar alerģiskām reakcijām uz 
izotiazolīnu var saņemt pa tel. 0800 6333378. 
Eventuāls marķējums izriet no drošības datu lapas. 

Utilizācijai jānodod tikai pilnībā iztukšots iepakojums. Sakaltušas 
materiāla atliekas var utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Iepakojums ar šķidra materiāla atliekām jānodod krāsu utilizācijas 
punktā. AW Atkritumu koda Nr.170904.

Iepakojuma izmēri 

Uzglabāšana 

Ieteikumi par 
drošību 

Utilizācija

Norādījumi
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Pielikums   
Klājuma izveide: pamatnes pārbaudi skat. VOB 18 363, daļa C, 3 paragrāfs. Tex- Color Decomarmor 
TC 7102  

Nr. Pamatvirsma Priekšapstrāde & gruntējums

1.

Javas grupu P I c , P II un PIII ,jauna betona 
jauni apmetumi  pēc vienas vai divu nedēļu 
ilgas žāvēšanas (atkārtoti apmestas vietas 
apstrādāt ar fluora silikātiem

Gruntēt ar Tex-Color Quarzgrund LF TC 3101

2.
Viegli krītaini, stipri saistoši veci segumi Gruntēt ar Tex-Color Tiefgrund LF TC 3301, 

iepriekš pamatīgi nomazgāt

3.
Veci, atslāņojošies segumi bez nestspējas 
un mākslīgo sveķu  apmetumi novācami bez 
atlikuma un atkarībā no apstākļiem 

Gruntēt ar Tex Color Tiefgrunfd LF TC 3301 vai Tex 
Color Tiefgrunfd LH TC 3201

Norādes

A

Aļģu, pelējuma vai sēnīšu sabojātas virsmas Skartās vietas pamatīgi jānotīra ar pelējuma 
noņemšanas līdzekli, jāizmazgā un jāļauj kārtīgi 
izžūt. Jānoklāj ar Tex-Color Biozid-Sanierlösung TC 
8101 (biocīdu sanācijas šķīdumu) un jāļauj žūt 24 
stundas.

B

Sāls izsvīdumi Noberzt sausas un  gruntēt ar Tex Color Tiefgrunfd 
LH TC 3201. Klājumam, kas uzklāts uz sāls 
iedarbībai pakļautām  virsmām, nekādas garantijas 
netiek dotas.

C Ilglaicīgas elastības šuvojuma masas un 
blīvējuma profili

Nepārklāt

D

Klinkera, ķieģeļu un kaļķa smilšakmens mūra 
konstrukcijas no ārpuses 

Pirms uzklāšanas jānodrošina mūra konstrukcijas 
mitruma izlīdzināšanās . Ar dzelzs sāļiem, nikotīnu 
un kvēpiem piesūcinātas virsmas jāgruntē ar Tex 
Color Isolierfarbe LH TC 1103.  

Šī tehniskā informācija balstās uz aktuālo tehnikas attīstības līmeni un mūsu pieredzi izmantošanas  tehnikas jomā. Tomēr, ņemot vērā 
pamatnes virsmu un objekta apstākļu daudzveidību, pircējs/lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma uz savu atbildību pārbaudīt mūsu 
ražoto materiālu piemērotību paredzētajam pielietojuma mērķim konkrētajam objektam atbilstošos apstākļos un profesionāli un tehniski 
pareizā veidā. No iepriekš norādītās informācijas nekādas juridiskas saistības nevar izrietēt. Līdz ar iznākšanu jaunā redakcijā šī 
dokumenta redakcija zaudē spēku.
Sīkāku informāciju Jūs varat saņemt pa tel. 0800/ 6333378. 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefons 06 71 / 8 70-0 · Telefakss 06 71 / 8 70-397
Pielietojuma tehnika 06 71 / 8 70-326/327/329

E-pasts: anwendungstechnik@meffert.com  
www.tex-color.de Tehniskās informācijas aktualitāte: 10.2007.


