Utegrund Classic
Gruntskrāsa kokam ārdarbos
•
•
•
•
•
•

Utegrund Classic ir želejveidīga gruntējuma krāsa, kas paredzēta nekrāsota koka virsmu gruntēšanai
ārdarbos.
Piemērota fasāžu, koka apdares paneļu, dārza mēbeļu, nožogojumu, durvju un logu rāmju un tml.
galdniecības izstrādājumu krāsošanai ārdarbos.
Lieto pirms krāsošanas ar apdares krāsām Storm, Solid, Titan.
Izmanto uguns vai mitruma traipu izolēšanai uz koka virsmām iekšdarbos.
Gruntējuma krāsa vienmērīgi nosedz virsmu. Tai piemīt laba iesūkšanās spēja un adhēzija ar virsmu.
Krāsa veido matētu un viegli pārkrāsojamu virmu.

Virsmas sagatavošana
•
•
•

Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas.
Virsmu nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli. Pelējuma vietas nomazgāt šim nolūkam paredzētu
mazgāšanas līdzekli.
Atvērtas šuves vai dēļu galus piesūcināt ar Grundolja Classic vai Grundolja Aqua

Gruntēšana
•
•
•
•
•

Utegrund Classic lietot neatšķaidītu.
Ļoti sveķainas vai cietas koksnes gadījumā atšķaidīt Utegrund Classic ar 10-15% lakbenzīnu.
Uzklāt ar cietu otu un rūpīgi iestrādāt virsmā.
Īpaši uzsūcošas zāģētas koksnes gadījumā, virsmu gruntēt 2 reizes.
Nekrāsot uz saulē uzkarsušas virsmas! Lai lietotu pulverizatoru, Utegrund Classic atšķaidīt ar lakbenzīnu.

Brīdinājums! Kaitīgs ūdenī mītošajiem dzīvajiem organismiem. Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.
Sargāt no bērniem! Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas! Aizliegts izliet kanalizācijā! Ja viela nokļuvusi mutē
vai norīta, nekavējoties meklēt mediķu palīdzību un uzrādīt izstrādājuma iepakojumu vai tā marķējumu. Likvidēt šo
vielu vai tās iepakojumu tikai bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Krāsa satur sensibilizējošās
vielas. Var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuriem pret šīm vielām ir paaugstināts jutīgums.
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 220239-6] (3:1) un 2-oktil-2H-isotiazol-3-on. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tehniskā informācija
Lietošana
Saistviela
Spīdums
Darbarīku mazgāšana, atšķaidītājs
Uzklāšanas t0
Žūšannas laiks

Ārdabos
Alkīds
10% matēts
Lakbezīns
Min +50C
16-32h atkarībā no gaisa
temperatūras un mitruma

Patēriņš
Viskozitāte
Uzklāšanas metone
Bāzes krāsa
Iepakojums
Uzglabāšanas laiks

4-7 m2/l zāģēts koks, 7-12 m2/l ēvelēts koks
26sek. SS-184115, 3 mm
Ota, rullītis vai pulverizetors
Balta
10L
Neatvērtā ražotāja tarā 2 gadi no izgatavošanas
brīža (sk. partijas Nr.)
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