
APRAKSTSAPRAKSTS Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Ārsienas, logu rāmji, margas, žogi. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Alkīda eļļas gruntējuma krāsa neapstrādātu koka virsmu gruntēšanai ārdarbos pirms krāsošanas
ar eļļas vai akrila krāsām. Piemērota arī tādu virsmu krāsošanai, kas iepriekš ir apstrādātas ar
eļļas krāsu. 
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ALKĪDA EĻĻAS GRUNTĒJUMA KRĀSA KOKA VIRSMU GRUNTĒŠANAI ĀRDARBOS

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 AP BĀZE, C BĀZE

SpīdumsSpīdums Matēts.

PatēriņšPatēriņš Zāģētas virsmas: 5 - 8 m2/l. Ēvelētas virsmas: 8 -10 m2/l.

IepakojumiIepakojumi AP BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l
C BĀZE: 2.7 l, 9 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Vaitspirts

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ota.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var krāsot nākamo kārtu pēc 24 stundām. Žūšanas laiks ir atkarīgs no apkārtējiem
apstākļiem, krāsas absorbcijas virsmā un plēves biezuma.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) 1.4 kg/l, ISO 2811

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

56

UzglabāšanaUzglabāšana Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā
tarā nevar ilgstoši uzglabāt.
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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


UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Krāsojamai virsmai ir jābūt sausai, t.i., koksnes mitruma saturam jābūt zem 20%. Krāsošanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai
ir jābūt virs + 5 ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80%.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Nekrāsotas virsmas:
No virsmas notīrīt netīrumus un pelējumu ar Tikkurila Homeenpoisto līdzekli. Pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā virsma
jānogruntē ar Tikkurila gruntējuma eļļu. No zaru vietām jānotīra sveķi.

Iepriekš krāsotas virsmas:
Atlupusī krāsa jānoņem ar skrāpi un virsma jānotīra ar drāšu suku. Netīras un sapelējušas virsmas jānomazgā ar Tikkurila
Homeenpoisto pelējuma noņemšanas līdzekli ievērojot lietošanas pamācību. Tīras koka virsmas jāapstrādā ar Tikkurila gruntējuma
eļļu.

KrāsošanaKrāsošana
Pirms lietošanas Öljypohja rūpīgi jāsamaisa un ar otu vienā kārtā jāuzklāj uz tīrām koka virsmām. Īpaši rūpīgi jāapstrādā
izstrādājuma gali.

Pēc gruntēšanas, tiklīdz iespējams, jāuzklāj virsējā krāta, bet ne vēlāk kā 6-10 mēnešus pēc gruntēšanas.

Koksne satur sveķus un citus izdalījumus, it īpaši zaru vietās. Tie var izraisīt dzeltēšanu vai sveķu izdalīšanos cauri krāsas slānim
temperatūras un mitruma svārstību ietekmē.

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

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.
Pašaizdegšanās risks! Tīrīšanas lupatas vai produktu saturoši slīpēšanas putekļi var pašaizdegties. Šāda veida atkritumi pirms
iznīcināšanas jāsavāc un jāuzglabā ūdenī, jāizžāvē ārā vai nekavējoties jāsadedzina.

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:  ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-
3-ons (DCOIT). Uzmanību.Uzmanību.  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu
kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma,
karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 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. Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.
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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.
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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.
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