Solid
Universāla krāsa kokam ārdarbos
Solid ir pusmatēta krāsa uz ūdens bāzes, kas piemērota koka virsmu krāsošanai ārdarbos. Piemērota fasāžu, koka
apdares paneļu, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju un tml. Galdniecības izstrādājumu krāsošanai ārdarbos.
Virsmas sagatavošana
•
•
•
•
•

Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas. Virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli.
Pelējuma vietas nomazgāt ar šim nolūkam paredzētu mazgāšanas līdzekli.
Atvērtas šuves vai dēļu galus piesūcināt ar Grundolja Classic vai Grundolja Aqua
Nekrāsotu virsmu ieteicams nogruntēt ar Utegrund Classic vai Utegrund Aqua
Ļoti sveķainas vai cietas koksnes gadījumā, gruntskrāsu atšķaidīt 10-15%.

Krāsošana
•
•

Solid lietot neatšķaidītu! Krāsu ar speciālu otu uz sagatavotās virsmas noklāt vairākās plānās kārtās, katrai kārtai
ļaujot dienu nožūt.
Nav ieteicams virsmu pārklāt biezā kārtā. Nekrāsot uz saulē uzkarsušas virsmas – krāsa izžūs pārāk ātri un
nepaspēs iesūkties virsmā. Darbarīkus jātīra tūlīt pēc lietošanas, pirms krāsa ir paspējusi nožūt.

Krāsošanas nosacījumi
•
•
•

Virsmai pirms lietošanas ir jābūt tīrai.
0
Krāsošanas laikā, gaisa temperatūra nevar būt mazāka par +5 C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.
Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Uzmanību!
Sargāt no bērniem. Satur 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 247-500-7], 2-metil-2H-izotiazol-3-onu [EK Nr 220-2396] (3:1) un 2-oktil-2H-isotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana

Ārdabos

Patēriņš

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

Saistviela

Alkīds/akrils

Viskozitāte

180 cP

Spīdums

25-30%, pusmatēta

Uzklāšanas metone

Ota, rullis vai pulverizetors

Blīvums

1,48kg/l

Sausais atlikums

55% no tilpuma

Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs

Ūdens

Bāzes krāsa

A/C bāze, tonejama

Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Min +50C
24h 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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