
APRAKSTSAPRAKSTS Lietošanai gatavs ūdens bāzes bezkrāsains koksnes konservants ārdarbiem, kas ir piemērots
gan amatieru, gan profesionālai lietošanai. Iesūcas virsmā un aizkavē mitruma absorbciju, kā arī
pelēšanu, zilēšanu un pūšanu. Šis PT8 koksnes konservants ir apstiprināts saskaņā ar Biocīdu
regulas (ES) Nr. 528/2012 noteikumiem; atļaujas numurs LV/2017/SB/001.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Koka konstrukcijām, kas tiks apstrādātas ar beicēm vai krāsām (izņemot, virsmām, kas tiks
apstrādātas ar eļļām un zviedru-sarkanā krāsām) un koka izstrādājumiem ārdarbos. Produkts
paredzēts lietošanai uz koksnes, kas nesaskaras ar zemi, ir pastāvīgi pakļauta laika apstākļu
iedarbībai vai aizsargāta no laika apstākļiem, bet pakļauta biežai mitruma iedarbībai. Apstrādāto
koksni nedrīkst izmantot ārā, kur tā saskaras ar zemi un pastāvīgi tiek pakļauta mitru apstākļu
iedarbībai, vai pastāvīgi saskaras ar saldūdeni vai sālsūdeni.

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Kokmateriālu un koka konstrukciju aizsardzībai un gruntēšanai pirms virsmas apstrādes.
Piemērots balķiem, zāģētai un ēvelētai koksnei, termiski apstrādātai un impregnētai koksnei
ārdarbos. Nav paredzēts iekšdarbiem. Neuzklāt koksnei, kas nonāk tiešā saskarē ar pārtiku vai
dzīvnieku barību. Izmantot produktu tikai kā koksnes konservantu, ievērojot norādījumus
produkta aprakstā un uz etiķetes. Apdares kārtu ieteicams uzklāt, tiklīdz iespējams, jo
bezkrāsains koksnes konservants nepasargā koka virsmu no saules gaismas nelabvēlīgās
iedarbības. 
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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 0,08-0,16 l/m².

Zāģēta koksne: 6-8 m²/l vienai kārtai. Gluda koksne: 8-12 m²/l vienai kārtai.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l

ŠķīdinātājsŠķīdinātājs Neatšķaidīt.

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu vai izsmidzinātāju. Uzklāt plānā kārtā tādu produkta daudzumu, kas viegli
iesūcas koksnē. Gruntējuma eļļa ātri nožūst. Nekavējoties turpināt darbu ar otu,
neuzkavējoties vienā vietā ilgāku laiku.

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

Var pieskarties pēc apm. 30 min. Otru kārtu un virskārtu var uzklāt pēc 24 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. Nevērīgi aizvērtā vai nepilnā tarā nevar ilgstoši uzglabāt.
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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
Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Apstrādes un žūšanas laikā krāsojamai virsmai jābūt sausai, gaisa temperatūrai vismaz +5
ºC un gaisa relatīvajam mitrumam zem 80 %. Nekrāsot lietus laikā vai ja 24 stundu laikā ir gaidāms lietus.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
No virsmas jānotīra netīrumi, pelējums un atlupušais materiāls. Pelējušas un netīras virsmas jānomazgā ar pelējuma noņemšanas
līdzekli Tikkurila Homeenpoisto vai Terassi- ja Kalustepesu šķīdumu, jāievēro lietošanas pamācība.

Jāpasargā citas virsmas un augi no konservanta šļakatām. Pirms uzklāšanas jāpārklāj visas ūdens tvertnes.

Koka virsmas jāapstrādā ar Valtti Plus Base pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Jāuzklāj ar otu vai izsmidzinātāju. Pirms
lietošanas rūpīgi jāsamaisa. Strādāt ar produktu labi vēdināmā vietā.

Ļoti rūpīgi jāapstrādā izstrādājuma gali.

Apdares kārta jāuzklāj, tiklīdz tas ir iespējams, bet ne agrāk kā 24 stundas pēc gruntēšanas. Ja virsmas apstrādi veic vēlāk, tad
virsma pirms krāsošanas ir vēlreiz jānogruntē. Apstrādāta koksne, kas tiks pakļauta atmosfēras iedarbībai, jāapstrādā saskaņā ar
attiecīgā produkta ieteicamajiem lietošanas noteikumiem. Gatavā virsma ir jāuztur labā stāvoklī. Virsējai apstrādei nelietojiet
produktus, kas satur triazola fungicīdus.

Lietojot ārdarbos, jāpasargā zeme un augi no šļakatām. Neizmantot vietās (piemēram, tilti virs ūdens), kur produkts var nokļūt
ūdenī. Pirms lietošanas apsegt visas ūdens uzglabāšanas tvertnes.

Tikko apstrādāta koksne ir jāuzglabā zem nojumes vai uz ūdensnecaurlaidīgas cietas virsmas. Pilieni, kas var nopilēt no
izstrādājuma, ir jāsavāc, lai izmantotu atkārtoti vai pareizi iznīcinātu.

Personas bez aizsarglīdzekļiem un dzīvnieki nedrīkst atrasties pie apstrādātās virsmas 48 stundas vai līdz brīdim, kad virsmas ir
sausas. Nedrīkst izmantot pārtikas produktu, trauku, galda piederumu un pārtikas apstrādes vietu tuvumā. Strādājot ar produktu
vai apstrādāto koka izstrādājumu, valkājiet piemērotu aizsargapģērbu (darba apģērbu, cimdus, apavus). Izvairīties no pārmērīgas
izmantotā produkta nokļūšanas uz aizsargapģērba.

Pirms ēšanas un pēc izmantošanas, nomazgāt rokas un iedarbībai pakļauto ādu. Strādāt ar produktu un svaigi apstrādātu koksni
tikai labi vēdināmās telpās.

Izmantot koksnes konservantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt informāciju uz etiķetes un produkta aprakstā.

VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMSVESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (BIT), 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC) un
propikonazols (ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju. Sargāt no bērniem. Neieelpot dūmus/smidzinājumu. Izvairīties no izplatīšanas
apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Produkts jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu
iznīcināšanu.
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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
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