
APRAKSTSAPRAKSTS No linsēklu eļļas un speciāla krīta izgatavota tradicionāla tepe logiem.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Piemērota logu iestiklošanai, kā arī nelielu iedobumu un plaisu aizpildīšanai koka virsmās. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota arī nelielu iedobumu un plaisu aizpildīšanai koka virsmās.
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Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti
garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var
ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai
izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

www.tikkurila.lv


TEHNISKIE DATITEHNISKIE DATI

PatēriņšPatēriņš Logu iestiklošanai apm. 100 g/m.

IepakojumiIepakojumi 0.3 l, 0.375 l, 3 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāt ar tepes lāpstiņu.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Normālos apstākļos var pieskarties pēc dažām dienām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 2.1 kg/l, ISO 2811

Sausais atlikums pēcSausais atlikums pēc
tilpuma (%)tilpuma (%)

100

UzglabāšanaUzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5ºC, un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Ar skrāpi noņemt atlupušo tepi un atslāņojušos krāsu. Virsmu noslīpēt vai notīrīt ar tērauda suku.

UzklāšanaUzklāšana
Iedobumus apstrādāt ar Valtti Primer un nogruntēt ar atšķaidītu Lin Pellavaoljymaali vai Teho Öljymaali. Tepi uzklāt ar tepes
lāpstiņu. Lai iegūtu gludu virsmu, tepes lāpstiņa pirms izlīdzināšanas iemērkt ūdenī.

Pēc tepes nožūšanas, parasti pēc dažām dienām, aizpildīto virsmu nokrāsot 2 reizes ar logu rāmjiem piemērotu krāsu (piemēram,
Lin Pellavaoljymaali vai ārējām virsmām Teho Ikkunamaali). Krāsa ir jāuzklāj arī apm. 1-2 mm uz stikla.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 .
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