Norādījumi Cembrit Construction plātņu krāsošanai

Šķiedru cementa plātne ir noturīga pret laika apstākļu ietekmi, tehniski tai nav nepieciešams aizsargpārklājums.
Tomēr lielākā daļa šķiedru cementa plātņu tiek ražotas no dabīgi pelēka cementa, tādēļ varat vēlēties to nokrāsot,
lai slēptu pelēko toni.
1 Plātnes apstrāde pirms krāsošanas
1.1 Sāls plankumu noņemšana pirms krāsošanas
Uz visu betona produktu virsmas mitrumā var parādīties balti sāls plankumi. Tie maina tikai plātņu izskatu, nevis to
tehniskās īpašības. Plātņu krāsošanas gadījumā sāļi var ietekmēt krāsas spēju lipt pie virsmas, tādēļ pirms krāsošanas
redzamie plankumi jānotīra, nebojājot plātnes virsmu, piemēram, ar suku.
1.2 Jaunas plātnes
Jaunas šķiedru cementa plātnes var krāsot pirms uzstādīšanas un noslēgt apstrādi pēc tās, izmantojot ūdens bāzes
akrila krāsu, piemēram, atbilstoši krāsas ražotāja norādījumiem. Plātnēm krāsošanas laikā jābūt pilnīgi sausām un
gaisa mitrumam un temperatūrai jāatbilst krāsas ražotāja norādījumiem.
Pēc piemērotas krāsas sistēmas izvēles plātnes pirms krāsošanas no abām pusēm jāgruntē, lai nepieļautu plātņu
liekšanos. Labi veikta gruntēšana arī nodrošina, ka turpmākajām krāsas kārtām nebūs nepieciešama atjaunošana.
Krāsas ražotājs sniedz informāciju par katras krāsas veida un apstrādes kombinācijas efektivitāti un piemērotību.
Lūdzam krāsošanas laikā ņemt vērā, ka visas plātnes puses jākrāso, izmantojot vienu un to pašu krāsas sistēmu, lai
mitrums neiesūktos zem krāsas kārtas no citām plātnes virsmām.
1.3 Vecas plātnes
Vecas un iepriekš nekrāsotas šķiedru cementa plātnes, kas āra apstākļos atradušās vairākus gadus, pirms krāsošanas
rūpīgi jānotīra tā, lai netīrumi un augu valsts elementi tiktu notīrīti atbilstoši krāsas ražotāja norādījumiem. Alternatīva
vecu plātņu krāsošanai ir to pilnīga nomaiņa pret jaunām, jau rūpnīcā krāsotām plātnēm.
2 Prasības krāsai
Betona virsmām paredzētās elpojošās krāsas un krāsošanas metodes parasti ir piemērotas arī šķiedru cementa
plātnēm. Būtiskākais noteikums, izvēloties krāsas šķiedru cementa plātnēm, ir, ka krāsai jābūt sārmu izturīgai.
Pamatā krāsas ir sārma izturīgas, izņemot alkīda krāsas, ko nedrīkst izmantot betona virsmu krāsošanai. Piemēram,
parastas ūdens bāzes akrila krāsas gandrīz visas ir sārmu izturīgas un potenciāli piemērotas Cembrit Construction
plātņu krāsošanai. Tomēr krāsas izvēle ir klienta un krāsas ražotāja atbildība.
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