
 

 

• Uzlabo adhēziju 
• Izlīdzina virsmas absorbcijas spēju 
• Viegli uzklājama 
• Ātri žūst 
• Ūdens tvaiku caurlaidīga 
• Apkārtējai videi un veselībai draudzīga 

  

LIETOŠANA 

Akrila kopolimēra grunts iekšdarbiem. 

Paredzēta saķeres uzlabošanai pirms dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas, 
šķidro tapešu vai betona un apmetuma sienu špaktelēšanas. 

VIRSMAS SAGATAVOŠANA 

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. No jauna uzklātu 
betona kārtu drīkst gruntēt ne agrāk kā pēc 14 dienām, un tai jābūt pilnībā 
stingrai. 

 

GRUNTĒŠANA 

Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienu grunts 
kārtu. 

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs 

Instrumenta tīrīšana:  ar ūdeni 

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10  ⁰C līdz +25 ⁰C, relatīvais 
mitrums 35–80 % 

Pārklāšanas apjoms: 4–5 m2/l 

Žūšanas laiks (23°C, 
50% RH): 

žūšanas laiks: 2–2,5 stundas +20 °C 
apkārtējās vides temperatūrā, relatīvais gaisa 
mitrums: 65%. 

 

 

UTILIZĀCIJA 

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

 

 

 

TEHNISKIE DATI  

Nolūks: iekšdarbiem  

Saistviela: akrila kopolimērs 

Šķīdinātājs: ūdens 

Krāsa: balta vai krāsains 

Blīvums (20°C): (1,62-1,65) g/cm³  

pH (20°C): 8,0 - 9,0 

GOS (VOC): < 2 g/l EN ISO 11890-2 

Formaldehīda koncentrācija tarā: VdL-RL 03: 6 ppm vai (6x10-4) % 

Klasifikācija pēc graudu 
maksimālā lieluma, μm: 

raupjš (līdz 1500 μm) EN 13300 

Negaistošo vielu tilpuma daļa: ~50,0 %  
 

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

pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN 
ISO 2812-2; EN ISO 4628-1; 

Glabāšanas ilgums: hermētiski noslēgts iesaiņojums - 1 gadi 
kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts 
uz iesaiņojuma 

Iesaiņojums: 1 l; 3 l; 10 l spaiņi 

 
 
PAPILDU INFORMĀCIJA 

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā 
pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. 
Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas 
atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana 
neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos. 
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