Proper
Lazūra koka virsmām ārdarbos
Proper ir uz silikona-alkīda sveķiem balstīta, šķīdinātāja bāzes koka lazūra, kas paredzēta koka virsmu apstrādei ārdarbos.
Tā galvenokārt ir ieteicama piesūcinātām koka virsmām, bet var izmantot arī nepiesūcinātām koka virsmām, piemēram, āra
terasēm, dārza konstrukcijām, dārza mēbelēm vai citām virsmām, kur nepieciešama caurspīdīga koka virsmas aizsardzība
bez redzama krāsas slāņa.
Speciālās īpašības
•

•
•

Proper ražošanā ir izmantotas visjaunākās ķīmijas tehnoloģijas. Silikona-alkīds, kam no visiem zināmajiem alkīdiem
ir visaugstākā iespējamā aizsardzība pret UV staru iedarbību.
Ķīnas tunga koka eļļa, kam no visām biežāk lietotajām eļļām ir vislabākā iesūkšanās spēja un visaugstākā ūdens
aizsardzības spēja. Lai uz virsmas neveidotos aļģes un pelējums, sastāvā ir liels daudzums fungicīdu. Tas viss ir
apvienots ar jaunākajām nanotehnoloģijām, tādējādi samazinot līdz minimumam iespējamās toņa izmaiņas.
Aizkavē koka virsmas plaisāšanu, zilēšanu un pelēšanu.
Proper ļoti dziļi iesūcas koksnē, tādēļ to var izmantot, piemēram, tīkkoka un citām cietkoksnes vai eksotisko koku
sugām. Tā ir arī vislabākā alternatīva guļbūvju apstrādei, kur nepieciešams izvairīties no krāsotās virsmas
plaisāšanas.

Krāsošana
•
•
•
•
•

No vecām virsmām ar tērauda birsti jānoņem atlupusī krāsa. Virsma jānomazgā ar piemērotu mazgāšanas līdzekli.
Ja uz virsmas ir pelējuma sēnīšu iedarbībā nomelnējušas vietas vai aļģes, tās jānomazgā ar šim nolūkam piemērotu
mazgāšanas līdzekli. Atvērtas savienojumu vietas un neapstrādāta koksne, kā arī izstrādājuma gali jāapstrādā īpaši
rūpīgi, lai novērstu turpmāku ūdens iesūkšanos.
Ar otu uzklāj plānas kārtas un rūpīgi iestrādā koksnē, lai uz virsmas neveidotos krāsas plēve. Vēlams uzklāt vairākas
plānas kārtas pēc dažu dienu žūšanas, nekā nedaudzas biezas kārtas.
Nekad nekrāsojiet siltu koka virsmu vai tiešos saules staros. Karstumā šķīdinātāji izgaro daudz ātrāk, tādēļ
samazinās produkta iesūkšanās dziļums koka virsmā un var būt slikta adhēzija.
Proper produkta saturošas lupatas var pašaizdegties un tās ir jāiznīcina.

Tehniskā informācija
Lietošana

Ārdabos

Patēriņš

5-8 m2/l zāģēts koks, 7-12 m2/l ēvelēts koks

Saistviela

Silikona alkīds un Tunga koka eļļa

Viskozitāte

30-40 sek. 3mm cup

Spīdums

Atkarīgs no virsmas

Uzklāšanas metone

Ota vai lupata

Blīvums

0,3kg/l

Sausais atlikums

31% no tilpuma

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Lakbenzīns

Bāzes krāsa

Caurspīgīga, tonējama

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
16-24h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

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