Lyster
Tonējama, daļēji sedzoša, šķīdinātāju bāzes beice - kokam ārdarbos
Lyster ir viegli želejveidīga, puscaurspīdīga krāsa, kas piemērota koka virsmu krāsošanai.
Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, guļbūvju, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju kā arī koka izstrādājumu
krāsošanai ārdarbos. Izmantojot Lyster, var aizsargāt koksni no mitruma kaitīgās ietekmes izmainīt koksnes toni, pilnībā
saglabājot redzamu koksnes struktūru. Krāsu ieteicams lietot ietonētu dažādos toņos. Nodrošina UV staru aizsardzību.
Virsmas sagatavošana
•
•
•
•

Agrāk krāsotas virsmas jāattīra no vecās krāsas.
Ar caurspīdīgām krāsām krāsotas virsmas notīrīt vai nomazgāt no putekļiem.
Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
Atvērtas šuves vai dēļu galus, pirms tonētas Lyster uzklāšanas, jāpiesūcina ar bezkrāsainu krāsu.

Krāsošana
•
Lai labi varētu piesūcināt koksni, Lyster uzklāt plānā kārtā ar cietu otu. Katru nākamo kārtu krāsot nākošajā dienā.
Jāņem vērā, ka krāsas caurspīdīgums un toņa piesātinātums atkarīgs no uzklāto kārtu daudzuma!
•
Lai panāktu gaišu, caurspīdīgu klājumu, tad pirms tonētas krāsas uzklāšanas, kā grunts krāsu uzklāt bezkrāsainu
Lyster. Censties uzklāt vienmērīgi, izvairīties no krāsas kārtu pārklāšanās.
•
Nekrāsot uz saulē uzkarsušas koksnes – krāsa izžūs pārāk ātri un nepaspēs iesūkties virsmā.
Krāsošanas nosacījumi
0
•
Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai. Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5 C un gaisa
mitrums pārsniegt 80%.
•
Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.
Brīdinājums! Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem. Izvairīties ieelpot
izgarojumus. Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi, lūdziet mediķu
palīdzību. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
Satur 2-butanona oksīms, 2-oktil-2H-isotiazol-3-onu, 4,5-dihloro-2-oktil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana

Ārdabos

Patēriņš

4-7 m2/l zāģēts koks, 7-12 m2/l ēvelēts koks

Saistviela

Alkīds, alkīda eļļa

Viskozitāte

40 cP. viegli želejveida

Spīdums

Atkarīgs no virsmas

Uzklāšanas metone

Ota, rullis vai pulverizetors

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Lakbezīns

Bāzes krāsa

Bezkrāsaina, tonejama

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
24-48h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

0,9L, 2,7L, 9L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas
brīža (sk. partijas Nr.)
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