
APRAKSTSAPRAKSTS Ātri žūstoša uz alkīdu balstīta adhēzijas gruntskrāsa.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Virsmas iekštelpās, kam nepieciešama ļoti laba adhēzija un ārējie logu rāmji, kas krāsoti ar
poliuretāna un katalītiskajām krāsām.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Piemērota jaunu un iepriekš krāsotu virsmu gruntēšanai. Gruntskrāsai ir laba adhēzija ar stikla,
flīžu, stikla šķiedras, PVC plastmasas, alumīnija, cinkota metāla, kā arī ar alkīda un katalītiskajām
krāsām krāsotām virsmām. 
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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 AP BĀZE, C BĀZE

ToņiToņi Tonējama toņos no Tikkurila Symphony 2436 toņu kartes. Toņu precizitāte nav
pilnīga.
AP bāzi var lietot baltu vai tonētu (pievieno pusi no A bāzes krāsu pigmentu
daudzuma). C bāzi lieto tikai tonētu.

SpīdumsSpīdums Pilnīgi matēts.

PatēriņšPatēriņš 8–10 m²/l.

IepakojumiIepakojumi AP BĀZE: 0.333 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
C BĀZE: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju. Bezgaisa izsmidzinātāja sprauslai jābūt 0.011" -
0.015", t.i., 0.280 - 0.380 mm. Atšķaidīšana: 0 - 10 % pēc tilpuma.

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

Putekļi nelīp pēc 1 stundas, slīpēt un pārkrāsot var nākamajā dienā.

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

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

48

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

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

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Virsmas nomazgāt ar Maalipesu mazgāšanas līdzekli un rūpīgi noskalot ar ūdeni. Noslīpēt matētas. Notīrīt slīpēšanas putekļus.

GruntēšanaGruntēšana
Pirms lietošanas Otex rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt. Krāsojot ar otu, atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050. Krāsojot ar
izsmidzinātāju, atšķaidīt ar Šķīdinātāju 1032. Otex uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju.

Otex adhēzijas gruntskrāsa labi izlīdzinās, līdz ar to slīpēšana bieži vien nav nepieciešama. Ja ir vēlama ļoti gluda virsma, slīpēšanu
veic ar smalku smilšpapīru.

UzklāšanaUzklāšana
Pirms lietošanas Otex rūpīgi samaisīt un, ja nepieciešams, atšķaidīt. Krāsojot ar otu, atšķaidīt ar Vaitspirtu 1050. Krāsojot ar
izsmidzinātāju, atšķaidīt ar Šķīdinātāju 1032. Otex uzklāt ar otu, rullīti vai izsmidzinātāju.

Otex adhēzijas gruntskrāsa labi izlīdzinās, līdz ar to slīpēšana bieži vien nav nepieciešama. Ja ir vēlama ļoti gluda virsma, slīpēšanu
veic ar smalku smilšpapīru.

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

Virsmas kopšanaVirsmas kopšana
Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrā kā 1 mēnesi pēc krāsošanas.
Virsmu tīrīt ar neitrālu (pH 6-8) trauku mazgājamo līdzekli un mīkstu birsti, sūkli vai putekļu lupatu.
Ļoti netīras virsmas var tīrīt ar neitrālu (pH 8-10) mazgāšanas līdzekli un lupatu vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsmu rūpīgi noskalot.

Ar virsmu apieties saudzīgi, jo galīgo izturību un cietību normālos apstākļos virsma sasniedz apmēram mēneša laikā. Ja ir
nepieciešama tīrīšana, izmantot mīkstu birsti vai mitru lupatu.

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.

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, aromātiskas, ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom.. UZMANĪBU.UZMANĪBU. Uzliesmojošs
šķidrums un tvaiki. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: etilmetilketoksīms.
Var izraisīt alerģisku reakciju. 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 dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no
izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus.
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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
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