TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

ALPINA AQUA GRUNDIERUNG FÜR

HOLZ

Produkta apraksts:

Caurspīdīga ūdens bāzes grunts koka aizsardzībai ārdarbos. Alpina
Aqua Grundierung für Holz dziļi iesūcas koka virsmā, sagatavojot
pamatni tālāku pārklājumu uzklāšanai. Grunts ir elpojoša, ar minimālu
smaržu un ātri žūstoša.

Iepakojums:

ĪSUMĀ PA PRODUKTU

ColorMix

0,75l ; 2,5 l

Produkta priekšrocības:

Darbarīki / temperatūra:

Īpašības:

Žūšanas laiks:

Piemērotas pamatnes:

Iestrāde un patēriņš:

Krāsu toņi/ tonēšana:

Klājuma uzbūve/ atšķaidīšana:

Bez smakas
Ātri žūstoša
Regulē mitruma daudzumu kokā

Alpina Aqua Grundierung für Holz dziļi iesūcas koka virsmā,
sagatavojot pamatni tālāku pārklājumu uzklāšanai. Grunts ir elpojoša,
ar minimālu smaržu un ātri žūstoša.

Neapstrādāts koks un kokmateriāls. Pamatnei jābūt tīrai, sausai,
nestspējīgai, un brīvai no eļļām un taukiem. Tilpumā mainīgām koka
būvdetaļām mitrums nedrīkst pārsniegt 18%. Alpina Aqua
Grundierung für Holz ir lieliski piemērota žogiem, balkoniem, fasāžu
detaļām, nojumēm, lapenēm, līmēta koka detaļām un koka ēkām.

Caurspīdīga

Ota vai rullītis. Neuzklāt izsmidzinot.
Neuzklāt, ja gaisa un pamatnes temperatūra ir zemāka par +5°C.
Darbarīkus pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni

Pie +20°C und 65% rel. gaisa mitruma virsma putekļu neuzņēmīga
un atkārtoti pārklājama ar Alpina lazūrām pēc 2-3 stundām.

Alpina Aqua Grundierung für Holz ir gatava iestrādei un var tikt
uzklāta ar otu vai rullīti. Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Sveķainu
koksni mazgāt ar nitrošķīdinātāju. Laikapstākļu bojātu (kļuvušu
pelēku) koku noslīpēt līdz veselai koksnei. Gan neapstrādātu, gan
iepriekš pārklātu koku vispirms pieslīpēt. Ja ir iespējams, grunti
uzklāt visām detaļas virsmām ar plakanu saru otu. Uz malām un
galos uzklāt vismaz vienu papildus kārtu.
Patēriņš: apm. 85ml/m² vienā kārtā, atkarībā no koka šķirnes un
iepriekšapstrādes veida.

Pamatklājums:
Uzklāt neatšķaidītu Alpina Aqua Grundierung für Holz
Starpklājums un nobeiguma klājums:
Alpina Aqua Lasur für Holz

Sastāvs:
Poliakrilāta sveķi, neorganiskie pigmenti, ūdens, piedevas,
konservanti. ES robežvērtība GOS (VOC) daudzumam šinī
produktā (Kat. A/h): 30 g/l .
Produkts satur maks. 20 g/l GOS.
Šis produkts saskaņā ar ES regulu Nr. 528/2012 ir „apstrādāts
izstrādājums” un satur sekojošu aktīvo vielu: 3-jod-2propinilbutilkarbamāts (CAS nr.55406-53-6).

Papildus informācija: www.alpinakrasas.lv
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Grundierung für Holz
Pamatnes sagatavošana:

PIEMĒROTAS PAMATNES UN TO SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt tīrai, sausai, nestspējīgai, un brīvai no eļļām un
taukiem. Sveķainu koksni mazgāt ar nitrošķīdinātāju. Laikapstākļu
bojātu (kļuvušu pelēku) koku noslīpēt līdz veselai koksnei. Gan
neapstrādātu, gan iepriekš pārklātu koku vispirms pieslīpēt. Ar
birsti notīrīt putekļu un netīrumu paliekas.

Patēriņš:

ml/m²

Pārklājumi ar vāju nestspēju:

Vecus krāsu laku vai biezas kārtas lazūru klājumus noslīpēt vai
notīrīt ar krāsas noņēmēju.

Krāsojot

80-100

Netonētu grunti noteikti pārklāt ar tonētu krāsu vai lazūru,
lai nodrošinātu virsmas aizsardzību pret UV stariem.

CITA INFORMĀCIJA
Uzmanību:

Likvidācija:

Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt krāsas
izmantošanas laikā. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties
skalot ar lielu daudzumu ūdens. Neļaut nonākt augsnē, kanalizācijā
vai ūdenstilpnēs. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas tīrīt ar ūdeni un
ziepēm. Satur 3-jod-2-propinilbutilkarbamātu, benzizotiazolinonu.
Var izraisīt alerģisku reakciju.

Šķidrus materiāla atlikumus nodot krāsu un laku savākšanas vietā.
Iekaltuši materiāla atlikumi var tikt likvidēti kā sadzīves atkritumi.

Uzglabāšana:

TI Nr. 1229 2016. gada jūnijs

Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā, labi vēdinātā telpā pie temperatūras
no +5°C līdz +20°C. Derīguma termiņš: 2 gadi slēgtā
oriģināliepakojumā.

KONTAKTI

Šī tehniskā informācija sagatavota, pamatojoties uz jaunākajiem tehnikas
sasniegumiem un mūsu pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra
konkētā objekta īpatnības, pircējs/būvnieks/darbu veicējs ir atbildīgs pārbaudīt
minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā
objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas gadījumā šī tehniskā informācija
zaudē savu spēku.

DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt
SIA Caparol Baltica, tel. 67500072, 80200937 (bezmaksas infolīnija), info@caparol.lv
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