
APRAKSTSAPRAKSTS Piedeva uz ūdens bāzes, paredzēta pievienošanai Tikkurila ūdens bāzes krāsām, kā piemēram,
Joker, Harmony, Luja, un Remontti-Ässä pirms dekoratīvās krāsošanas. Lasera padara virsmu
lazurējošu un paildzina krāsošanas laiku. Var samazināt bāzes krāsas ūdens izturību.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Sienas un griesti iekšdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Dekoratīvajai krāsošanai iekšdarbos. Lasera padara vieglāku, ātrāku un drošāku dekoratīvo
krāsošanu ar dažādām toņu un pamattoņu kombinācijām. 
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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

ToņiToņi Bezkrāsains.

PatēriņšPatēriņš 9 - 15 m²/l, Lasera un krāsas maisījums.

IepakojumiIepakojumi 1 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Ūdens

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Uzklāšana ar rulli, rakstus var veidot ar sūkli, rulli, otu vai audumu.

Žūšanas laiks (23°C, gaisaŽūšanas laiks (23°C, gaisa
relatīvais mitrums 50%)relatīvais mitrums 50%)

Parasti nožuvusi pēc apm. 3 stundām.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811.

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

4

UzglabāšanaUzglabāšana Sargāt no sala
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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
No apstrādājamās virsmas jānotīra netīrumi un putekļi. Iepriekš krāsotas virsmas jānomazgā ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un
rūpīgi jānoskalo ar ūdeni. Tērauda virsmas jānogruntē ar Rostex Super metāla gruntskrāsu. Ja nepieciešams, virsmas nošpaktelē
ar piemērotu špakteļtepi. Uzreiz krāso ar tonētu Tikkurila ūdens bāzes krāsu, piemēram, Joker, Harmony vai Luja.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas Lasera jāsamaisa un jāpievieno pie tonētas krāsas, attiecībā 1:1, un rūpīgi jāsamaisa. Lazurējošo krāsu uzklāj ar
rullīti un pēc tam ar sūkli, rullīti vai drēbi veido rakstu. Vienlaicīgi rakstu veido tikai 1 m² lielā laukumā, bet uz lielākiem laukumiem
apmēram pusmetru platās joslās. 
Darbarīki laiku pa laikam jāizmazgā ar ūdeni un jāizspiež sausi. Tad vispirms jāuzklāj pārbaudes kārta, piemēram, uz kartona
gabala.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
No darbarīkiem notīrīt krāsas/lakas atlikumus un izmazgāt ar ūdeni. Lai iztīrītu viegli sacietējušu krāsu, ieteicams izmantot Tikkurila
Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Lasera savu galējo cietību sasniedz apm. 1 mēneša laikā. Šajā laikā jāizvairās no tīrīšanas.
Nosmērētas virsmas mazgā ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgāšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu. Pēc apstrādes uzreiz virsmu
noskalo un nožāvē. Sagatavojot trauku mazgāšanas līdzekli, jāievēro ražotāja norādījumi.

Pēc apstrādes dažas nedēļas ar virsmu jāapietas saudzīgi. Virsma normālos apstākļos savu galējo cietību sasniedz apm. 1
mēneša laikā. Ja nepieciešams, virsmu tīra ar mīkstu suku, mitru lupatu vai birsti.
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