
IsoliergrundIsoliergrund
Ūdens bāzes speciālais pārklājums pret koksnes komponentu
iekļūšanu

tips / nosaukumstips / nosaukums PieejamībaPieejamība
Skaits paletē 672 200 96 30 22

VPEVPE 3 x 3 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l 1 x 1 x 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.

balta (RAL 9016) Uzklājams
ar otu

3440 ◼ ◼ ◼ ◼

balta (RAL 9016)
izsmidzināšanas kvalitāte

3441 ◼

PatēriņšPatēriņš 2 x apt. 70 - 80 ml/m²
Pēc gruntējuma krāsošanas uz kāpnēm un parketa būs nepieciešama noblīvēšana ar kāpņu
un parketa laku vai galīgā apstrāde ar cieta vaska eļļu.

Izmantošanas jomasIzmantošanas jomas Pamata pārklājums un starppārklājums■
Koksne iekšā un ārā■
Koksnes elementi, kas saglabā izmēru: piem., logi un durvis■
Koksnes elementi, kas ierobežotā apjomā saglabā izmēru: piem., logu slēģi, profilēti dēļi,
dārza mājiņas

■

Koksnes elementi, kas maina izmēru: piem., žogi, pildrežģi, nojumes, koka apšuvums■
Nelietot uz svaigi impregnētas koksnes. Pagaidīt fiksēšanas laiku.■

ĪpašībasĪpašības Ļoti labs pārklājums■
Noturīgs pret laika apstākļiem un mitrumu regulējošs■
Samazina dzeltenumu ūdenī šķīstošo koksnes sastāvdaļu dēļ gaišām necaurspīdīgām
krāsām.

■

Izstrādājuma datiIzstrādājuma dati

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

Blīvums (20 °C) 1,30 g/cm³

viskozitāte Apt. 1500 - 2000 mPa∙s

Smarža Vājš, bez smaržas pēc žūšanas (maigs)

Spīduma pakāpe Zīds matēts

Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
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Iespējamie sistēmasIespējamie sistēmas
produktiprodukti

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

Holzschutz-Grund* Holzschutz-Grund* (2066)(2066)

Öl-Farbe Öl-Farbe (7650)(7650)

Rofalin Acryl Rofalin Acryl (2330)(2330)

Deckfarbe Deckfarbe (3600)(3600)

Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe  (7740) (7740) [eco][eco]

Aqua DL-65-Decklack PU Aqua DL-65-Decklack PU (7200)(7200)

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

■

SagatavošanaSagatavošana
Pilnīgi noņemt netīrumus, taukus un šķeldotu veco krāsu.
Pelēkas und nodiltas virsmas noslīpēt līdz nesošai pamatnei.
Noņemiet vaļīgus un sašķeltus zarus, kā arī atvērtās sveķainās zonas un notīriet ar
piemērotu līdzekli (piemēram, atškaidojumu un otu tīrīšanas līdzekli).
Koksni ārējā zonā, kas jāaizsargā pret puvi un zilumu, iepriekš apstrādājiet ar koksnes
aizsardzības grunti* - nav piemērojams koksnei telpās. (*Rūpīgi izmantojiet biocīdālus
produktus. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par produktu!)
Ņemiet vērā norādījumus BFS atgādnē Nr. 18 „Pārklājumi uz koksnes un koksnes
materiāliem ārpus telpām”.

■

ApstrādeApstrāde

Kad pārklājums nožuvis, uzklājiet 2. reizi.
Rūpīgi samaisiet materiālu.
Krāsošana ar otu vai rullīti, izsmidzināšana.
Bezgaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar.
Gaisa izsmidzināšana: sprausla: 0,28 - 0,33 mm, materiāla spiediens: 70 - 90 bar, sprauslas
gaisa spiediens: 1 - 2 bar.
Izsmidzinātājs ar kausu: sprausla: 1,8 - 2,0 mm, smidzinātāja gaisa spiediens: 2-2,5 bar.
Pēc žūšanas veiciet turpmākas darba soļus.

Apstrādes nosacījumiApstrādes nosacījumi
Materiāla, apkārtējās vides un pamatnes temperatūra: min. +5 ° C līdz maks. +30 ° C

■

Norādījumi par apstrādiNorādījumi par apstrādi Lietojiet neatšķaidītu materiālu.
Ja nepieciešams, pārbaudiet saderību un izolāciju ar pamatu, izmantojot testa pārklājumu.
Lietojot telpās, nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.

ŽūšanaŽūšana
Žūšana: apm. 1 stunda
Slīpējams: apm. 4 stundas
Pārstrādājams: apm. 12 stundas

Praktiskās vērtības pie 20 °C un relatīva mitruma 65 %.
Īsākais žūšanas laiks noved pie sliktākas izolācijas.
Zemas temperatūras, zemas gaisa izmaiņas un augsts mitrums izraisa žūšanas kavēšanos
un pie sliktākas izolācijas.

■

IzmantošanaiIzmantošanai
Gatava lietošanai

■

NorādījumiNorādījumi
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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
ļoti rupju koksnes slīpēšanu (P80). Izmantojot šo koksni, neēvelētiem variantiem
sagaidāms ievērojami ilgāks apkopes un atjaunošanas intervāls.

DarbaDarba
instrumenti/tīrīšanainstrumenti/tīrīšana

Akrila saru suka, virsmas suka, mohēra rullis, putu veltnis, piemērotas izsmidzināšanas
iekārtas

Tūlīt pēc lietošanas notīrīt darba instrumentus ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.
Pareizi utilizējiet tīrīšanas līdzekļu pārpalikumus.

Glabāšana/glabāšanasGlabāšana/glabāšanas
laikslaiks

Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā vēsā, sausā un sala aizsargātā vietā vismaz 24
mēneši.

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

Individuālie aizsardzības
līdzekļi

Smidzināšanas gadījumā nepieciešams respiratora daļiņu filtrs P2 un aizsargbrilles. Valkāt
piemērotus aizsargcimdus un apģērbu.

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.

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

ES ierobežojums produktam (kat. A/g): maks. 30 g/l (2010).
Šis produkts satur <30 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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