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Lietošanas instrukcija  

KAĻĶU  

KRĀSA-PASTA 
 

APRAKSTS 

Klasiskā minerālā krāsa, izgatavota pēc vecās meistaru receptes, kurā kā saistviela izmantots dzēstais kaļķis. Tiek 

lietota kā aizsargājoši-dekoratīvs klājums kokam, ķieģelim, betonam, kaļķu apmetumam, akmenim. Paredzēta 

iekšdarbiem un āra darbiem. Veido ilgmūžīgu atmosfēras un UV starojuma noturīgu krāsojumu.  

http://www.stafor.lv/
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PRIEKŠROCĪBAS 

 Īpaši piemērota fasādēm un telpām ar paaugstinātu mitrumu. 

 Nomāc pelējuma, sēnītes un koka kaitēkļu attīstību bez biocīdu pielietošanas. 

 Ekoloģiski nevainojama, izgatavota no dabīgām vielām. 

 Uzlabo telpas ekspluatācijas īpašības, regulē gaisa mitrumu. 

KRĀSOŠANAS APSTĀKĻI 

Krāsojamai virsmai jābūt tīrai un bez bojājumiem. Gaisa, krāsas un pamatnes temperatūrai jābūt augstākai par +5°С. 

Siltā vai vējainā laikā nepieciešams nodrošināt minerālās virsmas samitrināšanu pirms un pēc krāsošanas. Koksnes 

virsmai nav nepieciešama papildus mitrināšana. Krāsošanu neveikt lietus laikā, pirms lietus vai zem tiešiem saules 

stariem. Iekšdarbu veikšanas gadījumā ieteicamā gaisa temperatūrā telpā ne augstāka par +20°С. 

KRĀSOJAMĀS VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Nekrāsotu virsmu attīrīt no netīrumiem, putekļiem un pelējuma. Drūpošus netīrumus rekomendēts noņemt viegli 

notīrot ar mīkstu birsti, neizberzējot tos. Ja uz krāsojamās koksnes virsmas ir pelējums, sūnas u.t.t. to iepriekš 

apstrādāt ar līdzekli “STAFOR WHITE” saskaņā ar lietošanas instrukciju. Krāsojamai virsmai jābūt nebojātai un attīrītai 

no organiskās krāsas klājumiem. No virsmām, kas iepriekš krāsotas ar kaļķu krāsu, jānotīra drūpoša vai nolobījusies 

krāsa ar birsti, kuras sari ir no mīksta nerūsējoša tērauda vai vara. Tīrīšanu var veikt arī ar ūdens augstspiediena 

mazgātāju, cenšoties nebojāt krāsas noturīgo kārtu. Krāsojot minerālās virsmas, to bojājumu vietas jāatjauno ar 

analoģisku apmetumu tam kurš tika izmantot s iepriekš, līdz vienādai un vienmērīgai virsmai. Krāsu nevar lietot uz 

virsmām, kuru apmetumos lielāka daļa ir cements. 

KRĀSOŠANA 

Kaļķu krāsu-pastu “STAFOR” šķaida ar 

ūdeni līdz krāsošanai piemērotai 

konsistencei. Neizmantot nešķaidītu 

pastveida krāsu! Krāsošanas laikā krāsu 

nepieciešams regulāri maisīt, lai smagākie 

krāsas komponenti nenosēstos spaiņa 

apakšā. 

Krāsojot minerālo virsmu to nepieciešams 

samitrināt gan pirms, gan pēc katras krāsas 

kārtas uzklāšanas. Krāsojamai virsmai jābūt 

vienmērīgi mitrai, kā arī tai jāsaglabā laba 

krāsas iesūkšanas spēja.  

Krāsu uzklāj ne mazāk kā 3 kārtās ar otu, rulli vai pulverizatoru. Katru krāsas nākamo kārtu var klāt pēc iepriekšējās 

kārtās nožūšanas, bet ne ātrāk kā pēc 24 stundām.  

SVARĪGI 

Krāsojot lielu nepārtrauktu virsmu, iepriekš jānodrošinās ar pietiekošu krāsas rezervi no vienas partijas. Salaiduma 

vietu starp krāsojumiem ar dažādām krāsu partijām noklāt ar krāsas maisījumu, kas sastāv no 1 daļas vecās un 1 

daļās jaunās krāsas partijas. Krāsošanas darbus rekomendēts organizēt tā, lai salaiduma vietas atrastos pēc iespējas 
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mazāk pamanāmās vietās. Labākais šuvju aizdarīšanas veids – viegla uzspiešana. Mitruma un temperatūras izmaiņas 

krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā, virsmas porainība var ietekmēt gala toni. Noslēdzošā samitrināšanas padara toni 

tumšāku.  

Krāsošana ar kaļķu krāsu-pastu rada virsmu, kurai ir “dzīvs” izskats, atstājot roku darba pēdas, to nepieciešams ņemt 

vērā novērtējot gala krāsojuma kvalitāti. 

Virsmas, kuras nav plānots krāsot, pirms krāsošanas jāaizsargā nosedzot. 

INTRUMENTU MAZGĀŠANA 

Instrumentus mazgā nekavējoties pēc to lietošanas ar tīru ūdeni vai vāju ūdens/etiķa šķidrumu, ko pēc tam noskalo 

ar ūdeni. 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Ja virsma, kas krāsota ar kaļķu krasu “STAFOR” ir jāattīra no netīrumiem (piemēram, ēkas fasāde) to var darīt ne 

ātrāk kā pēc mēneša no krāsošanas brīža, uzmanīgi mazgājot ar ūdeni (ar spiedienu) bez mazgāšanas līdzekļiem. Uz 

virsmas paliks redzams segments, kurš tika mazgāts, tādēļ to ieteicams iepriekš atdalīt no pārējās virsmas sekojot 

konstrukcijas līnijām (sienu stūri u.t.t.), lai padarītu to mazāk pamanāmu. Netīrums, kas lobās no virsmas 

rekomendējam iepriekš notīrīt ar vieglu sausu birsti, neberzējot.  

Noņemt pelējumu pirms krāsošanas var ar līdzekli “STAFOR WHITE”, pēc pelējuma noņemšanas virsmu epieciešams 

mazgāt ar ūdeni. Uzmanību! Pēc līdzekļa “STAFOR WHITE” lietošanas virsmu vienmēr nepieciešams krāsot. 

PIEZĪMES 

Šajā produktu aprakstā sniegtā informācija, attiecībā uz produktu iestrādi un lietošanu, ir balstīta uz STAFOR 

pašreizējām zināšanām un pieredzi. Informācija ir spēkā vienīgi tādā gadījumā, ja produkts tiek uzglabāts, lietots un 

iestrādāts saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Izmantojot produktus, apkārtējās vides nosacījumi un virsmas īpašības 

var ievērojami atšķirties. Tāpēc produkta lietotājam ir jāpārbauda, vai produkts atbilst plānotajam pielietojumam un 

mērķim. STAFOR patur tiesības mainīt ražoto produktu īpašības. Visos gadījumos ir spēkā produkta apraksta jaunākā 

redakcija. 
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