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PRODUKTA DATU LAPA  

MEDIS GR 
Koka gruntskrāsa ar dziļu
aizsardzību 

 
• Uz ūdens bāzes 

• Dziļa iespiešanās 

• Samazina bāzes absorbciju 

• Nodrošina labu virsmas adhēziju 

• Vājš smaržu 

     

LIETOŠANA 

Koka gruntskrāsa uz ūdens bāzes ar dziļu aizsardzību

Zāģēta un ēvelēta koka gruntēšanai pirms apstrādes
pārklājumiem uz ūdens bāzes. Jaunām un tīrām āra virsmām
fasādēm, nojumēm, terasēm, durvīm, logiem, grīdām,
piemērotas sēnīšu un grauzēju bojātam kokam.  

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Kokam jābūt sausam, maksimālais mitruma saturs visās
stadijās: 12–18 %. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un bez sēnītes.
stāvoklī esošās vai izbalējušās zonas noslīpējiet ar smilšpapīru.
veco daļēji nolobījušos krāsu. Notīriet putekļus, taukvielas
sārmainu tīrīšanas līdzekli. Izmantojot vaitspirtu, acetonu
646, noņemiet visas iepriekš uzklātās eļļas vai vaska 
tīram kokam. 

 

GRUNTĒŠANA 

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienmērīgu
virzienā. Īpaši rūpīgi apstrādājiet zāģējuma vietas, dēļu
dēļu savienojumu vietas. Pirms gala apdares kārtas uzklāšanas
vismaz 24 stundas, līdz gruntskrāsa pilnībā nožūst.  

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs 

Instrumenta tīrīšana:  ar ūdeni 

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 ⁰C līdz +25
mitrums 35–80 %. Negruntēt
aukstā, mitrā (lietus, rasa, migla)
laikā, izvairieties no tiešiem saules

Pārklāšanas apjoms: zāģēts koks: 4–7 m2/l; ēvelēts
uzklāts 1 slānī 

Žūšanas laiks (23 °C, 
50 % RH): 

virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda
nožūšanas laiks: 24 stundas.
atkarībā no virsmas, gaisa temperatūras,
mitruma u.c. 

 

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta
jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
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TEHNISKIE DATI  

Nolūks: lietošanai

Saistviela: akrila

Šķīdinātājs: ūdens

Krāsa: balta

Blīvums: ~1,000

pH: 7,5-8

Gaistošo organisko 
savienojumu (GOS): 

<40 g/l

Negaistošs vielas saturs:  12,0-

Noturība pret stāvošu ūdeni 
(23±2 °C, 24h): 

pēc 24
ISO 2812

Glabāšanas ilgums: hermētiski
kopš
iesaiņojuma

Uzglabāšanas un 
transportēšanas nosacījumi: 

uzglabāt
labi vēdināmā
temperatūrā,
un tiešiem

Iesaiņojums: 1 l; 5 

 

 

PAPILDU INFORMĀCIJA 

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā
pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta
Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas
atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi
neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos

 

lietošanai ārā 

a dispersija 

ūdens 

alta, bālgans 

000 g/cm³  

8,5 

g/l EN ISO 11890-2 

-13,0 % EN ISO 3251 

24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN 
2812-2; EN ISO 4628-1; 

hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi 
kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz 
iesaiņojuma 

zglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, 
vēdināmā vietā +5 ⁰C līdz +30 ⁰C 

temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala 
tiešiem saules stariem. 

 l; 10 l spaiņi 

pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā 
produkta datu lapā norādītā datuma. 

tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas 
izraisījusi produkta lietošana 

nepareizos nolūkos. 
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