
 
 FASĀDES KRĀSA KOKAM 
FASADLASYR  
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa Balta, tonēšana pēc katalogiem Fasadlasyr toņkartes 
Iepakojums  0,9; 1; 2,7; 3; 9 un 10L  
Materiāla patēriņš    4 - 7 m²/l (neēvelētai virsmai), 7-10 m²/l (ēvelētai virsmai) 
Saistviela  Alkīd-akrilāts 
Šķīdinātājs  ūdens 
Žūšanas laiks  nelīp pēc 4 stundām, pārkrāsojama pēc 16 stundām (pie +23ºC un 50% 
   relatīvā gaisa mitruma) 
Spīdums  pusspīdīgs 
Darba temperatūra   no +7ºC līdz +25ºC gaisa temperatūras 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  Nav ugunsnedrošs 
Uzklāšanas veids ar lazūrkrāsu otu 
 
Materiāla tips 
Beckers Fasadlasyr ir alkīda-akrilāta bāzes caurspīdīga lazūras krāsa koka virsmu apdarei 
ārdarbos. Produkts ir ūdens bāzes un apkārtējai videi draudzīgs.  
 
Pielietošanas sfēra 
Beckers Fasadlasyr pielieto jaunu koka virsmu, zem spiediena impregnētu un agrāk ar 
lazūras krāsu krāsotu koka virsmu apdarei ārdarbos. Krāsa ir piemērota koka fasāžu, durvju, 
terašu un citu koka virsmu apdarei ārdarbos.    
 
Specifiskās īpašības 
Saistviela krāsā ir jauni izstrādāts ūdenī šķīstošs alkīda-akrilāts ar teicamām īpašībām, kas 
nav ne sliktākas kā šķīdinātāju bāzes krāsām. Šī unikālā saistviela dziļi iesūcas kokā un izceļ 
koka dabīgo struktūru. 
Produkts satur nebalējušus pigmentus un tā teicamā konsistence ļauj viegli iestrādāt krāsu 
koka virsmā. Krāsas tonis ir labi pasargāts no saules UV starojuma iedarbības. Ilgākā laika 
periodā, zilās nokrāsas toņi var izskatīties pelēcīgi, kad pats koks sāks dzeltēt ar laiku. Lai 
novērstu šo, mēs iesakām izmantot balti tonētu lazūru pirmās kārtas apdarē. Koks, kas 
apstrādāts ar Beckers Fasadlasyr, vēlāk ir viegli kopjams.      
 
JAUNAS NEKRĀSOTAS VIRSMAS 
 
Virsmas sagatavošana. 
Ja virsma ir netīra nomazgāt to ar Beckers Fasadtvätt produktu. Pelējumam pakļauta virsma 
jāapstrādā ar līdzekli Beckers Alg & Mögeltvätt. Pēc tam kārtīgi noskalot ar ūdeni. Nekrāsots 
koks, kas ir vecs un kļuvis pelēks, ir jānoslīpē. Ar birsti attīriet virsmu no netīrumiem un 
putekļiem. Virsmai jābūt sausai pirms krāsošanas. 
 
Krāsošana 
Sākotnēji visu virsmu apstrādājiet (sevišķi rūpīgi galus un salaidumvietas) ar sastāvu Beckers 
Elit Grundolja / Grundolja V. ½ stundu pēc Beckers Elit Grundolja / Grundolja V apstrādes, 
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virsmu var jau krāsot ar Beckers Fasadlasyr krāsu vēlamā tonī vienā kārtā uz neēvelētas koka 
virsmas, vai divas kārtas uz ēvelētas koka virsmas. Atcerieties, ka katra nākamā krāsas kārta 
palielinās toņa intensitāti un aizklās vairāk koka šķiedru. Krāsas tonis uz neēvelētas koka 
virsmas būs tumšāks nekā uz ēvelētas, un pašas koksnes nokrāsa var iespaidot beigu 
krāsojuma toni. Krāsošanu veiciet secīgi dēli pēc dēļa, sākot no dēļa apakšas uz augšu bez 
pārtraukuma. Ja jūs pārtrauksiet krāsošanu dēļa vidū un vēlāk atsāksiet, tas var radīt toņa 
atšķirību vietā, kur krāsas slāņi pārklāsies. Ja nepieciešams paņemt pauzi, dariet to 
krāsojamās plaknes beigās, piemēram, uz fasādes stūra, pie notekcaurules utm.       
 
IEPRIEKŠ AR LAZŪRAS KRĀSU KRĀSOTAS VIRSMAS 
 
Virsmas sagatavošana 
Ja virsma ir netīra nomazgāt to ar Beckers Fasadtvätt produktu. Pelējumam pakļauta virsma 
jāapstrādā ar līdzekli Beckers Alg & Mögeltvätt. Pēc tam kārtīgi noskalot ar ūdeni. Vecā 
krāsa, kas sākusi lupt nost, pilnībā jānotīra no virsmas ar skrāpi vai tērauda birsti. Virsmai 
jābūt sausai pirms krāsošanas. 
 
Krāsošana 
Apstrādājiet no vecās krāsas attīrītās vietas ar sastāvu Beckers Elit Grundolja / Grundolja V. 
Ja iepriekš krāsotā virsma ir tikai nedaudz izbalējusi vai izkaltusi, iespējams būs pietiekoši 
uzklāt tikai vienu kārtu bezkrāsainās krāsas Beckers Fasadlasyr. Pretēji, ja virsma ir stipri 
izbalējusi, labāku rezultātu iegūsiet, ja krāsosiet ar tonētu Beckers Fasadlasyr vai ar 
maisījumu no tonētas un bezkrāsainas Beckers Fasadlasyr. Ja neesat pārliecināts par 
rezultātu, izmēģiniet krāsojumu uz vietas, kas ir paslēpta no skata. Krāsošanu veiciet secīgi 
dēli pēc dēļa, sākot no dēļa apakšas uz augšu bez pārtraukuma. Ja jūs pārtrauksiet krāsošanu 
dēļa vidū un vēlāk atsāksiet, tas var radīt toņa atšķirību vietā, kur krāsas slāņi pārklāsies. Ja 
nepieciešams paņemt pauzi, dariet to krāsojamās plaknes beigās, piemēram, uz fasādes stūra, 
pie notekcaurules utm.  

 
Tīrīšana  
Pirms izmantoto darba rīku mazgāšanas noslaukiet pēc iespējas vairāk krāsas, kas ļaus 
samazināt notekūdeņu piesārņojumu un atvieglos to attīrīšanu. Noslēdziet cieši atvērtos 
traukus. Šķidros produkta pārpalikumus nedrīkst izgāzt kanalizācijā, nogādājiet tos vietējā 
kaitīgo atkritumu savākšanas stacijā. Tukšo taru nododiet otrreizējai pārstrādei. 
 
Uzmanību! 
Nekrāsojiet virsmas, kas sakarsušas saulē. Krāsošanai piemērota temperatūra ir no +7ºC līdz 
+25ºC. Nekad nekrāsojiet, ja pastāv iespēja lietus vai rasas izkrišanai uz virsmas 6 stundu 
laikā pēc krāsošanas – savādāk virsma var izžūt ar plankumiem un to nāksiet krāsot otrreiz. 
Virsmai jābūt sausai uzsākot krāsošanu- maksimālais mitruma saturs koksnē nedrīkst 
pārsniegt 16%. Dēļu jūtīgās savienojuma vietas un gali īpaši rūpīgi jāapstrādā ar sastāvu 
Beckers Elit Grundolja / Grundolja V.  
Lai gan Beckers Fasadlasyr nekaitē augiem, tos jāpasargā no krāsas pilieniem krāsošanas 
laikā. Ar caurspīdīgo lazūras krāsu krāsotās virsmas prasa biežāku kopšanu nekā virsmas, kas 
krāsotas ar sedzošām krāsām, it sevišķi virsmas, kas atrodas dienvidu un rietumu pusēs. 
Bezkrāsaina Beckers Fasadlasyr viena pati nenodrošinās pietiekamu aizsardzību no saules 
ultravioletā starojuma. Tonēta krāsa vienmēr jāizmanto nobeiguma kārtā uz jaunas koksnes. 
Rūpīgi samaisiet krāsu pirms lietošanas. 


