
APRAKSTSAPRAKSTS Eļļas bāzes, bezkrāsaina gruntējuma eļļa koka virsmām ārdarbos.

IETEICAMAISIETEICAMAIS
PIELIETOJUMSPIELIETOJUMS

Kokmateriālu un koka konstrukciju aizsardzībai un gruntēšanai pirms virsmas apstrādes.
Piemērota zāģmateriāliem un ēvelētam kokam, guļbaļķiem, termiski apstrādātai un piesūcinātai
koksnei ārdarbos. Produkts dziļi iesūcas koksnē un aizsargā to pret zilējumu un pelējumu.
Apdares kārtu ieteicams uzklāt, tiklīdz iespējams, jo bezkrāsaina gruntējuma eļļa nepasargā koka
virsmu no saules gaismas nelabvēlīgās iedarbības. 

PRODUKTA ĪPAŠĪBASPRODUKTA ĪPAŠĪBAS Koka konstrukcijas, kas tiks apstrādātās ar beicēm vai krāsām (izņemot, virsmas, kas tiks
apstrādātas ar eļļām un zviedru-sarkanajām krāsām). 
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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 4-5 m²/l – zāģētām koka virsmām; 8-10 m²/l – ēvelētām koka virsmām.

IepakojumiIepakojumi 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Uzklāšanas metodeUzklāšanas metode Ar otu, iegremdēšanu vai izsmidzināšanu.

Žūšanas laiksŽūšanas laiks Var pieskarties pēc apm. 1/2 stundas. Var krāsot nākamo kārtu pēc 24 stundām.
Uzmanību! Zemākā gaisa temperatūra un lielākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.

Blīvums (kg/l)Blīvums (kg/l) Apm. 0,8 kg/l.

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

15%.

UzglabāšanaUzglabāšana Cieši noslēgtā iepakojumā, kas pasargāts no mitruma, karstuma un saules stariem.
Produkts iztur uzglabāšanu zemās temperatūras. Ja produkts ir uzglabāts
temperatūra, kas zemāka par 0°С, 24h pirms lietošanas to nepieciešams novietot
vietā, kur temperatūrā ir +20±2°С un rūpīgi samaisīt. Produkta uzglabāšanas laiks ir
60 mēneši no ražošanas datuma neatvērtā, cieši noslēgtā, oriģinālajā iepakojumā.
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UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBAUZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

Uzklāšanas nosacījumiUzklāšanas nosacījumi
Apstrādājamajai virsmai jābūt sausai un tīrai. Apstrādes un žūšanas laikā gaisa temperatūrai vismaz +5ºC un gaisa relatīvajam
mitrumam zem 80%. Uzmanību! Zemākā gaisa temperatūra un lielākā mitrumā žūšanas laiks pagarinās.

Virsmas sagatavošanaVirsmas sagatavošana
Notīrīt netīrumus, pelējumu un atlupušo materiālu. Ja nepieciešams, nomazgāt virsmas ar pelējuma noņemšanas līdzekļa Tikkurila
Homeenpoisto šķīdumu, ievērojot lietošanas pamācību. Pasargāt citas virsmas un augus no Valtti Primer šļakatām.

GruntēšanaGruntēšana
Koka virsmas apstrādāt ar Valtti Primer pēc iespējas agrākā būvniecības stadijā. Gruntskrāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt ar otu,
iegremdēšanu vai izsmidzināšanu. Rūpīgi apstrādāt izstrādājuma galus.
Apdares kārtu uzklāt pēc iespējās ātrāk, bet ne agrāk kā 24h pēc gruntēšanas. Ja virsmas apstrādi veic vēlāk, tad virsma pirms
krāsošanas ir vēlreiz jānogruntē. Pasargāt negruntētās virsmas un augus no šļakatām.

Darbarīku t īr īšanaDarbarīku t īr īšana
Darbarīkus izmazgāt ar Vaitspirtu 1050.

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.

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). BĪSTAMI.BĪSTAMI.  Uzliesmojošs
šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Var izraisīt miegainību vai
reiboņus. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir
norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopamas dzirksteles un atklāta uguns. Nesmēķēt.
Neieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus.
NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR
ĀDU: Mazgāt ar lielu daudzmu ziepēm un ūdeni. Šis produkts satur biocīdu produktu, lai saglabātu produktu uzglabāšanas laikā.
Satur Satur: 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT) un 3-jod-2-propinilbutilkarbamāts (IPBC).

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
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