
APRAKSTSAPRAKSTS Tradicionāla eļļas krāsa ar lineļļas saistvielu.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Īpaši piemērota sienām, logu rūtīm, žogiem, durvīm, karogu mastiem ārdarbos.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Piemērota jaunām koka, rūpnieciski gruntētām virsmām, kā
arī virsmām, kas iepriekš krāsotas ar eļļas krāsu. Ģipša ornamentu krāsošanai ārdarbos. Skatīt
lietošanas instrukciju.
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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

Bāzes krāsasBāzes krāsas AW BĀZE, CW BĀZE

ToņiToņi Toņu kartes:Toņu kartes:
Senlaicīgie toņi - toņu karte.
Tonējama saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm.

SpīdumsSpīdums Pusspīdīgs.

PatēriņšPatēriņš Zāģētas koka virsmas 8-12 m²/l. Ēvelētas koka virsmas 10-16 m²/l.

IepakojumiIepakojumi AW BĀZE: 2.7 l, 9 l
CW BĀZE: 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks 4-7 dienas atkarībā no apstākļiem. Pārkrāsojama pēc iepriekšējās kārtas nožūšanas.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 1.6 kg/l, ISO 2811.

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

95-98

UzglabāšanaUzglabāšana Atvērta tara rūpīgi jāaizver.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, gaisa temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%. Izvairīties krāsot lietus
laikā.

Sastāvdaļu sajaukšanaSastāvdaļu sajaukšana
Pirmreizējai apstrādei izmantot gruntskrāsu Valtti Primer. Ja nepieciešams, segkārtai atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050 vai Valtti Primer.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Netīras un pelējušas virsmas nomazgāt ar Tikkurila Homeenpoisto. No iepriekš krāsotām virsmām ar skrāpi notīrīt atlupušo
materiālu un notīrīt virsmu. Notīrīt sveķus no zaru vietām.

GruntēšanaGruntēšana
Nogruntēt jaunas un neaptrādātas koka virsmas ar Valtti Pohjuste vai Valtti Plus Base.

KrāsošanaKrāsošana
Gruntēšana:
Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai un attīrītai no putekļiem. Atšķaidīt Lin Pellavaöljymaali 5-10% apmērā ar vaitspirtu. Krāsu rūpīgi
samaisīt un uzklāt plānā kārtā, cieši ieberzēt virsmā, lai izvairītos no saraušanās. Ļaut virsmai nožūt vismaz 4 dienas pirms
segkārtas uzklāšanas.

Krāsošana:
Pirms uzklāšanas krāsu rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt ar vaitspirtu 5% apmērā. Īpaši rūpīgi apstrādāt koka
izstrādājuma galus. Ja apstrāde tiek veikta dažas nedēļas pēc gruntēšanas, pirms krāsošanas virsmu padarīt raupjāku.

Koksne satur sveķus un citus smērējošus izdalījumus, kas temperatūras un mitruma svārstību ietekmē var izraisīt dzeltēšanu vai
izdalījumu izsūkšanos cauri krāsotajai virsmai, it īpaši zaru vietās.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar vaitspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Ar virsmu apieties saudzīgi, jo galīgo izturību un cietību virsma normālos apstākļos sasniedz apm. 4 nedēļu laikā. Virsmu var tīrīt 4
dienas pēc apstrādes, izmantot mīkstu suku, birsti vai mitru lupatu. Pēc 1 mēneša virsmu var mazgāt ar Talon Huoltopesu šķīdumu
(sajaukšanas attiecība 1 daļa Talon Huoltopesu uz 10 daļām ūdens). Netīras virsmas un traipus mazgāt ar Talon Huoltopesu
šķīdumu (1:1). Pēc mazgāšanas virsmu rūpīgi noskalot un ļaut nožūt.

Vides aizsardzība un atkritumu savākšanaVides aizsardzība un atkritumu savākšana
Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par
bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību!
Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažāmstundām var pašaizdegties,
tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī unjāievieto slēgtā metāla konteinerā.
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VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Satur:Satur:  2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). Uzmanību.Uzmanību.  Var izraisīt alerģisku ādas
reakciju. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija
ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni.
Satur nelielu daudzumu sensibilizējošas vielas: kobalta bis(2-etilheksanoāts).

GHS07 GHS09
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