
 
  LAZŪRAS GRUNTSKRĀSA 
DECOR LASYRGRUND 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa   Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL 
Iepakojums  0,94; 2,82 un 9,4 L 
Materiāla patēriņš 6-8 m²/L 
Saistviela  Akrila kopolimērlatekss 
Šķīdinātājs  ūdens 
Blīvums  1,3  
Viskozitāte  110 KU 
Sausais atlikums 46% no tilpuma 
Žūšanas laiks  Pilnīgi sausa pēc 12 stundām 
Spīdums  Matēts 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  ugunsdrošs 
Uzklāšanas veids ota, rullītis 
 
Materiāla tips 
Decor Lasyrgrund – grunts krāsai Decor Vägglasyr, ar ko iegūst cietu, krāsu neuzsūcošu 
virsmu. 
 
Pielietošanas sfēra 
Decor Lasyrgrund  tiek izmantota virsmu gruntēšanai, kuras tiks krāsotas ar “marmora” 
imitāciju. 
 
Specifiskās īpašības 
Pēc apstrādes ar doto sastāvu tiek iegūta cieta, gluda un krāsu neuzsūcoša virsma. 
Decor Lasyrgrund  var atšķaidīt ar ūdeni un tonēt dažādos toņos. 
 
Pielietošana 
Virsmas sagatavošana. Iegaumējiet, ka krāsu apdare, piemēram, marmora imitācija, neveido 
līdzenu sedzošu pārklājumu un nelīdzenumi uz pamatnes var izspiesties tai cauri.  
Agrāk krāsotas sienas nomazgājiet ar līdzekli Målartvätt. Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni. 
Spraugas un nelīdzenumus aizdariet ar špakteli Breplasta F vai Beckers Väggspackel. 
Noslīpēt virsmu ar smalku smilšpapīru nr. 120/180. 
Papīra un vinila tapetes. Spraugas un nelīdzenumus aizdariet ar špakteli Breplasta F vai 
Beckers Väggspackel. Noslīpēt virsmu ar smalku smilšpapīru nr. 120/180. Slikti pielīmētas 
papīra tapetes tiek norautas vai gruntētas ar krāsu Nondrop. Austās tapetes, ja tās ir labi 
pielīmētas, tiek gruntētas ar sastāvu Scotte Patentfärg, pretējā gadījumā ar krāsu Nondrop, lai 
novērstu to saraušanos. Labi pielīmētas tapetes tiek gruntētas tieši ar sastāvu Decor 
Lasyrgrund. 
Betona un apmestas virsmas: notīriet virsmu ar birsti no netīrumiem un putekļiem. Spraugas 
un nelīdzenumus aizdariet ar špakteli Breplasta F vai Beckers Väggspackel un apstrādājiet 
pēc tam ar smilšpapīru. Nepietiekami cietas virsmas var apstrādāt ar sastāvu Scotte 
Patentfärg, pēc tam gruntēt ar Decor Lasyrgrund. 
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Kokšķiedru un ģipša plāksnes: gruntēt ar sastāvu Decor Lasyrgrund. Pirms galīgās apdares 
apstrādājiet ar smilšpapīru, lai novērstu šķiedrainas struktūras rašanos pēc krāsošanas. 
Špaktelēšanai un izlīdzināšanai izmantot špakteli Breplasta F vai Beckers Väggspackel. 
 
Krāsošana 
Samaisīt sastāvu. Decor Lasyrgrund vislabāk uzklāt ar porolona rullīti. Sastāvu klāt divās 
kārtās ar 4 stundu intervālu starp tām. Pirms apstrādes ar krāsu Decor Vägglasyr virsmai 
jāžūst 12 stundas. Tonētiem sastāviem žūšanas laiks palielinās. 


