
Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-Aqua HSL-35/m-Profi-Holzschutz-
Lasur 3in1Lasur 3in1
Profesionālai lietošanai paredzēta, ātri izžūstoša, uz ūdens
bāzes izgatavota premium klases koksnes konservēšanas lazūra

 

Krāsu tonisKrāsu tonis PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 672 200 96 30 22

VPEVPE 0,75 l0,75 l 2,5 l2,5 l 5 l5 l 10 l10 l 20 l20 l

Iepakojuma veids spainis-w spainis-w spainis-w spainis-w spainis-w

Iepakojuma kods 01 03 05 10 20

Preces Nr.Preces Nr.

bezkrāsaina 7120 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

gaišs ozols (RC-365) 7121 ◼ ◼ ◼ ◼

priede (RC-270) 7122 ◼ ◼ ◼ ◼

pīnija/lapegle (RC-260) 7123 ◼ ◼ ◼ ◼

tīkkoks (RC-545) 7124 ◼ ◼ ◼

valrieksts (RC-660) 7125 ◼ ◼ ◼ ◼

rudzu koks (RC-720) 7126 ◼ ◼ ◼ ◼

sudrabs pelēks (RC-970) 7127 ◼ ◼ ◼ ◼

balts (RC-990) 7128 ◼ ◼

Īpaša krāsa 7129 ◼ ◼ ◼ ◼

PatēriņšPatēriņš Preventīvi efektīvs pret zilumu ar 197-216 ml/m² vismaz 2 darba operācijās

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas
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Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Kokmateriāli ārpus telpām■
Kokmateriāli, kas nesaskaras ar zemi, saskaņā ar DIN EN 335-1, GK 2 un 3■
Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums■
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi,
dārza mājiņas

■

Koksnes elementi, kas saglabā izmēru (tikai gruntēšanai): piem., logi un durvis■
Pamata pārklājums, starppārklājums, noslēdzošais pārklājums■
Nav piemērots uzklāšanai uz grīdas virsmām (terasēm, koka platformām utt.)■

ĪpašībasĪpašības Lazūras pārklājums plānā kārtā■
Trīs vienā: impregnēšana, gruntēšana un lazūrpārklājums■
Aizsargā koksni no mitruma un profilaktiski darbojas pret zilējumu izraisošajām sēnītēm■
Samazina kopā ar konstruktīvu koksnes aizsardzību puvuma veidošanas risku■
Palielināts cieto daļiņu daudzums, kas aizsargā pret lapseņu nodarīto kaitējumu■
Aizsargslānis pret pelējumu un aļģēm■
Uz ūdens bāzes: bez smakas, darba instrumentus var tīrīt ar ūdeni■
Ātri nožūst: 2 pārklājumi vienā dienā■
Nav nepieciešams slīpēt pirms vēlākas apstrādes■
Ilgtermiņa aizsardzība ar vienmērīgu laikapstākļu iedarbību■
Dziļi iesūcas■
Elpojošs■
Neatslāņojas■
Krāsu toņus var savstarpēji jaukt■

Izstrādājuma datiIzstrādājuma dati

Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un tās nav uzskatāmas par saistošām produkta
specifikācijām.

Saistviela Akrilāta/alkīda sistēma

Blīvums (20 °C) apt. 1,03 g/cm³

Izejas laiks s DIN 4 kausā Apt. 21

Smarža Maigs, bez smaržas pēc žūšanas

Spīduma pakāpe Matēts

SertifikātiSertifikāti krāsu kartekrāsu karte

Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par
produktu!

Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (7145)(7145)

Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ Aqua MSL-45/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ (7130)(7130)

Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur  (7710) (7710) [eco][eco]

Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU (7220)(7220)

Sagatavošanās darbamSagatavošanās darbam Prasības attiecībā pret pamatniPrasības attiecībā pret pamatni
Pamatnei jābūt tīrai, bez putekļiem un sausai
Koksnes elementi, kas nemaina izmēru: koksnes mitrums 11 – 15%
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā vai nesaglabā izmēru: koksnes mitrums
maks. 18%

■

SagatavošanaSagatavošana
Pilnībā notīriet iepriekšējo krāsu (piem., biezo lazūras pārklājumu vai krāsu), mizu,
atplīsumus, netīrumus.

■
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Noņemiet vaļīgus vai atplīsušus zarus, kā arī atklātas sveķu vietas, notīriet tās ar
piemērotu līdzekli (piem., šķīdinātāju V 101, šķīdinātāju otu mazgāšanai).
Ja iespējams, pirms krāsošanas gludas un ēvelētas koka virsmas noslīpējiet un notīriet
putekļus, lai krāsojums labāk iesūktos.
Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes
materiāliem ārpus telpām”.

ApstrādeApstrāde Tikai komerciāliem lietotājiem!

Rūpīgi samaisiet materiālu.
Kvalificēti speciālistu uzņēmumi: krāsošana
Uzklājiet šķiedras virzienā.
Kad pārklājums nožuvis, uzklājiet 2. reizi.
Atvērto iepakojumu rūpīgi aizveriet un izmantojiet līdzekli iespējami drīz.

Apstrādes nosacījumiApstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 °C līdz maks. +25 °C

■

Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Izveidojiet pārbaudes vietas un pārbaudiet saderību, saķeri un krāsas toni uz pamatnes.
Neapstrādājiet temperatūru zem + 5 ° C
Ja temperatūra ir pārāk zema un gaisa mitrums ir pārāk augsts, īpašības kavējas.
Ja temperatūra ir pārāk augsta un gaisa mitrums ir pārāk zems, ir gaidāma pārāk ātra
žāvēšana. Šeit mēs iesakām pievienot Aqua OZA-90 atvērtā laika piedevu.
Ozola koksnes sastāvdaļas ar ūdenī šķīstošām dispersijas lazūrām var veidot tumšus
iekrāsojumus.
Iesakām iepriekš izmēģināt arī uz citiem koksnes veidiem.
Bezkrāsaino, balto un hemlokegles toni izmantojiet tikai ārējām virsmām, kas tieši nav
pakļautas laikapstākļu iedarbībai, piemēram, vietām zem jumta pārkarēm, vai arī
gruntēšanai.
Koksnēm, kurām ir daudz sastāvdaļu, piem., ozolam, sarkanajam ciedram, Afzelia,
sarkankokam u.c., nokrišņi var izskalot ūdenī šķīstošās koksnes sastāvdaļas. Tādējādi uz
gaišas krāsas mūrējuma vai apmetuma varētu veidoties krāsojums.
Lakēt gala koksnes virsmas atbilstošā toņā (vismaz 2 kārtas).
Apakšējās šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai veidotos mala pilēšanai.
Ar katru nākamo uzklātās lazūras kārtu krāsas tonis kļūst intensīvāks, un spīdums
palielinās.

ŽūšanaŽūšana
Pilnīgi sauss: apmēram pēc 1 stundas
Pārstrādājams: apm. pēc 2 - 3 stundām

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Zemā temperatūrā, ja ir slikta gaisa cirkulācija un augsts gaisa mitrums, žūšana noris
lēnāk.
Lai novērstu bloķēšanu, iesaiņojot pārklātas koka detaļas, kā starpslāni izmantojiet putu
aizsargplēvi.

■

IzmantošanaiIzmantošanai
Gatavs lietošanai

■

NorādījumiNorādījumi Izmantojot ēvelētas lapegles un īpaši sveķainu skujkoku koksni, it īpaši ar guļošu koku
gredzeniem, zariem un ar sveķiem bagātām vējakoka zonām, tas var samazināt krāsas
adhēziju un izturību pret laika apstākļiem. Šeit jārēķinās ar saīsinātiem apkopes un
atjaunošanas intervāliem. To var izlabot tikai ar iepriekšēju atmosfērisku novecošanu vai
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ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem
sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.
Saskaņā ar DIN 68800-1, koksnes aizsardzības pasākumi jāplāno savlaicīgi un uzmanīgi,
saskaņojot ar visām būvniecībā iesaistītajām pusēm (arhitektu, ēkas īpašnieku,
būvuzņēmēju), ņemot vērā likumdošanas prasības un vietējos apstākļus.

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Akrila saru suka, virsmas suka

Uzreiz pēc izmantošanas tīriet darba instrumentus ar ūdeni vai Aqua RK-898 koncentrētu
tīrīšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

Glabājiet cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā bērniem nepieejamā, sausā, vēsā vietā ar
labu ventilāciju, kas pasargāta gan no tiešiem saules stariem, gan arī no sala. Telpās, kur
glabājas izstrādājums, nedrīkst smēķēt.

Drošība/noteikumiDrošība/noteikumi Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas laikā, kā
arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet aktuālajā drošības datu lapā.

Pirmās palīdzības
pasākumi

Pēc ieelpošanas:
Skarto personu iznest svaigā gaisā un mierīgi noguldīt.
Sūdzību gadījumā nogādāt ārsta apskatei.
Pēc saskares ar ādu:
Nekavējoties nomazgāt ar ūdeni un ziepēm un labi noskalot.
Ilgstoša ādas kairinājuma gadījumā apmeklēt ārstu.
Pēc nokļūšanas acīs:
Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens. Ja saglabājas
sūdzības, konsultēties ar ārstu.
Pēc norīšanas:
Izskalot muti un uzdzert lielu daudzumu ūdens.
Neizraisīt vemšanu un nekavējoties lūgt ārsta palīdzību.

Utilizēšanas norādījumi Lielā apjomā izstrādājuma atlikumi saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem ir jānodod
utilizācijai oriģinālajā iepakojumā. Ja iepakojums ir pilnībā iztukšots, nododiet to
atkārtotai pārstrādei. Nedrīkst izmest mājsaimniecības atkritumos. Nedrīkst nonākt
kanalizācijā. Nedrīkst izliet notekās.
Atkritumu kods 03 02 05* citi koksnes konservanti, kas satur bīstamas vielas

Noteikumi par
biocīdajiem produktiem

Aktīvās vielas:Aktīvās vielas:
100 g produkta satur 0,63 g 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts
Atļaujas nr.:Atļaujas nr.:
LV-2018/MR/006/01/001
LV-2018/MR/006/02/001
Drošības vadlīnijas:Drošības vadlīnijas:
BP 1082 – Nomācoša koksnes aizsardzība – Pamatpasākumi
BP 2082 – Nomācoša koksnes aizsardzība izsmidzināšanai
BP 1081 – Profilaktiska koksnes aizsardzība – pamata pasākumi
BP 2081 – Koksnes aizsardzības līdzeklis: krāsošana, uzklāšana ar rullīti, špaktelēšana,
slaucīšana
BP 2084 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana slēgtās vietās
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BP 2083 – Koksnes aizsardzības līdzekļu izmantošana atklātās vietās

Koksnes aizsarglīdzekļi satur biocīdajus aģentus, lai aizsargātu koksni no kaitēkļiem. Lai
nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, tos drīkst lietot tikai saskaņā ar lietošanas instrukciju
un tikai atļautās lietošanas jomās. Izvairīties no nevajadzīga kontakta ar līdzekli.
Ļaunprātīga izmantošana var radīt kaitējumu veselībai un videi.
Atvērt un lietot uzmanīgi.
Strādājot neēst, nedzert un nesmēķēt.
Strādājot darbnīcā (komerciālai lietošanai), nodrošināt labu ventilāciju.
Krāsot logus un ārdurvis, nodrošināt labu vedināšanu un telpu ventilāciju; turēt atvērtus
visus esošus logus un durvis (pieplūdes un nosūces ventilācija, gaisa apmaiņa vismaz 5
stundas) ; uzturēšanās ilgums darba zonā jāsamazina līdz minimumam.
Mazgāt rokas pirms pārtraukumiem un pēc darba.
Nelietot uz koksnes, kas paredzēta tiešai saskarei ar pārtikas produktiem vai dzīvnieku
barību.
Neļaut vielu un produktu atlikumiem iekļūt ūdenstilpnēs, augsnē vai kanalizācijā.
Nav atļauta produkta lietošana, kā arī ar to apstrādātas koksnes izmantošana virszemes
ūdenstilpņu tuvumā, jo tā var negatīvi ietekmēt ūdens ekosistēmas.
Apstrādāt tikai uz necaurlaidīgas virsmas, ja nepieciešams, izmantot piemērotu
pārklājumu (foliju / brezentu). Apstrādātu koksni uzglabāt uz necaurlaidīgas, cietas
virsmas, līdz koksne kļūst pilnīgi sausa. Jāsakraj jebkurus noplūdušus vai no koksnes
nopilējušus produkta atlikumus, lai tos atkārtoti izmantotu vai utilizētu.

GOS sask. ar Dekoratīvo
krāsu direktīvu
(2004/42/ES)

ES ierobežojums produktam (kat. A/e): maks. 130 g/l (2010) .
Šis produkts satur <130 g/l GOS.

Mēs norādām uz to, ka tālāk norādītie
dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā
kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tās pamatā nav
uzskatāmas par saistošām.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta
mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to
izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem
vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto
materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem
iespējamajiem apstākļiem ir saprotams, nav
iespējams aprakstīt katru atsevišķo gadījumu. Tāpēc
mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai
sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un
rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku
piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam
izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības,
arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām,
jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos
spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādne tiek izdota jaunā redakcijā, tad
jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.
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