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Pielietojums
Aizsargā pret ikdienas traipiem – eļļas, kafijas, tējas, ūdens. 
Aizsargā porainas virsmas – pret iespējamo tās struktūras puesārņojumu. 
Ērts kopšanai – pateicoties spējai dziļi iesūkties flīžu un cementa virsmās, tas 
veido virsmai īpaši izturīgu aizsargslāni. 
Piedod flīzēm īpašu spīdumu.
Piedod svaigu izskatu vecām, matētām virsmām.

Aizsargājamās virsmas – cementa šuves, flīzes ar augstu uzsūktspēju(neglazētā kera-
mika, akmens, cementa flīze).

Īpašības
Bezkrāsains – pēc nožūšanas izceļ pamatnes krāsu.
Izturīgs pret standarta kopšanas līdzekļiem – To neizskalo virsmas žūšanas laikā.

Tehniskie dati
ATLAS DELFIN tiek ražots kā gatavs maisījums uz akrila dispersijas. Līdzeklis virsmu 
apstrādei gan iekštelpās, gan ārpusē. Maksimālais gaistošo vielu (LZO) saturs 
maisījumā 5,46 g/l. Pieļaujamais LZO saturs 130 g/l.

Tehniskās prasības
ATLAS DELFIN netiek klasificēts kā celtniecības materiāls. Ir PZH higiēnas sertifikāts.

Impregnēšana
Pamatnes sagatavošana
Pamatnei jābūt sausai, bez putekļiem, netīrumiem, eļļām, taukiem un vaska. 
Līdzekļa sagatavošana 
Līdzeklis tiek piegādāts gatavs lietošanai. Pirms lietošanas tas nav nepieciešams 
sašķidrināt vai sabiezināt. 
Impregnēšana
ATLAS DELFIN tiek uzklāts uz virsmas neatšķaidītā veidā ar sūkli vai otu plānā, 
vienmērīgā kārtiņā. Jāseko, lai uz virsmas neveidotos „peļķes”. Stipri uzsūcošām 
virsmām uzklāšanu atkārtot pēc 30 minūtēm vēlreiz(vēlams to darīt šķērsvirzienā). 
Virsmu vēlams lietot ne ātrāk kā pēc 24h. Šuvju aizsardzībai izmantojam smalko 
otiņu. Uz šuvēm varam uzklāt ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc to izšuvošanas. 

Patēriņš
Vidēji tiek patērēts apm. 1,0 kg emulsijas uz 15-20 m2. Praksē tas būs atkarīgs no 
virsmas uzsūktspējas.

Svarīga papildinformācija
• Pirms impregnēšanas materiāla ATLAS DELFIN izmantošanas jaunu keramisko 

segumu aizsardzībai, ieteicams sazināties ar flīžu ražotāju.
• Instrumenti jāmazgā ar tīru ūdeni tūlīt pēc to izmantošanas. Nokaltušas vietas 

tiek notīrītas ar ATLAS SZOP 2000 palīdzību.
• Sargāt no bērniem. Izvairīties no saskares ar ādu un acīm. Rīkoties atbilstoši 

drošības datu lapai.
• Uzglabāt slēgtos, oriģinālos un marķētos iepakojumos, sausā un vēsā vietā. 

Sargāt no augstām temperatūrām (virs 30 °C) un sasalšanas – produkts sasalst 
un temperatūrā, kas zemāka par 0°C, neatgriezeniski zaudē savas ekspluatācijas 
īpašības. Sargāt no tiešas saules staru ietekmes. Lietošanas derīguma termiņš 
prasībās norādītajos apstākļos – 12 mēneši no izgatavošanas datuma, kas norā-
dīts uz iepakojuma. Iepriekš minēto rekomendāciju neievērošana var ietekmēt 
produkta patēriņa parametrus. 

Iepakojums
Plastmasas iepakojumi pa 0,25 kg, 1,0 kg, 5,0 kg.
Palete: 300 kg pa 0,25 kg iepakojumem, 576 kg pa 1kg iepakojumiem, 540 kg 
pa 5 kg iepakojumiem.

Svītru kods:
ATLAS DELFIN – flīžu un šuvju aizsarglīdzeklis:
– 0,25 kg – 5905400540017
– 1 kg – 5905400540024
– 5 kg – 5905400540031

Šī informācija satur galvenos datus, kas attiecas uz produkta lietošanu, un neat-
brīvo no pienākuma darbus izpildīt saskaņā ar celtniecības normām un drošības 
tehnikas noteikumiem. 
No šīs tehniskās kartes izdošanas brīža visas iepriekšējās tiek anulētas. 
Aktualizēšanas datums: 2015.05.22

Importētājs:
SIA „ATLAS BALTIC”, Reģ.  Nr. 50003979121, Matīsa iela 79/3, Rīga – LV 1009,
tel. 67313154, fakss 67313156, atlasbaltic@atlas.com.pl

 � neglazētām un akmens flīzēm

 � cementa šuvēm

 � aizsargā no eļļas, tauku, kafijas, tējas, ūdens traipiem

 � piešķir flīzēm smalku spīdumu

ATLAS DELFIN
flīžu un šuvju impregnētājs

Maisījuma blīvums ok. 1,0 g/cm³

Maisījuma, apstrādājamās virsmas un 
darba vides  temperatūra

no +5°C līdz +25°C

Virsmas lietošana apm. pēc 24h
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