
 
 KRĀSA  
OLJEFÄRG V 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monocolor, RAL 
Iepakojums  0,9; 0,94; 1; 2,7; 2,82; 3; 9, 9,4 un 10L  
Materiāla patēriņš    6 - 8 m²/L  
Saistviela  Akrils-stiprināts alkīds 
Šķīdinātājs  ūdens, lietošanai gatavs- nešķīdināt! 
Žūšanas laiks  Nelīp pēc 2 stundām (pārkrāsošana pēc 4-6 stundām) pie temperatūras 

 +23°C un relatīvā mitruma 50%. 
Spīdums  50 vienības 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no bērniem! 
Uzklāšanas veids mīksta sintētiskā ota 
 
Materiāla tips 
Oljefärg V– pusspīdīga akrila-alkīda krāsa uz ūdens bāzes, kas paredzēta, pirmkārt, koka 
fasāžu krāsošanai un pārkrāsošanai ārdarbos. 
 
Pielietošanas sfēra 
Oljefärg V pielieto koka fasāžu, stūra paneļu, sētu, logu rāmju un karnīžu krāsošanai. To arī 
var izmantot  dzelzs un cinkotu virsmu krāsošanai, piemēram, skārda ūdensnoteces caurulēm, 
renēm un logu karnīzēm. Šajos gadījumos, tomēr, nepieciešams virsmu apstrādāt ar speciālu 
grunti. 
 
Specifiskās īpašības 
Dotā krāsa ļoti labi klājas uz virsmas un nenotek. Tai piemīt ļoti augstas aizsargīpašības un 
noturība pret laika apstākļu iedarbību.  Oljefärg V ātri žūst un labāk saglabā toni un spīdumu 
ilga laika periodā. 
 
Krāsošana 
Virsmas sagatavošana. 
Iepriekš nekrāsotas koka virsmas: Attīriet no netīrumiem. Vietas, kas pakļautas aļģu 
ietekmei, apstrādāt ar Beckers Alg & Mögeltvätt. Noslīpējiet ar smilšpapīru asos stūrus un 
malas. Dēļu galus, salaiduma vietas, vēja kastes, palodzes, loga rāmjus un tml. vietas, kas 
pakļautas intensīvai mitruma un vēja ietekmei, apstrādājiet ar impregnējošo eļļu Elit 
Grundolja. Vēlāk nogruntējiet visu virsmu ar gruntskrāsu Perfekt Trägrund.  
Dzelzs un tērauda virsma: 
Attīriet virsmu no rūsas un attaukojiet to. Attīrītās virsmas nepieciešams nogruntēt ar 
Rostskyddsgrund O. 
 
Beigu krāsošana: 
Labākā rezultāta iegūšanai izmantojiet mīkstu sintētisko otu krāsošanai un vienmēr krāsojiet 
divas kārtas Oljefärg V.  
 
Pārkrāsošana. 
Virsmas sagatavošana. 



                                           Salons Objekts SIA / Mūkusalas iela 42 / LV-1004 Rīga / Latvija 

Tālr.: +371 67619913 / Fakss: +371 67607734 / www.salonsobjekts.lv 

 

Krāsotas koka virsmas: 
Nomagājiet ar līdzekli Målartvätt. Nokasiet ar skrāpi viegli atdalošos krāsu. Spīdīgās vietas 
apstrādājiet ar rupjo smilšpapīru. Veciem un bieziem krāsas slāņiem jābūt pilnīgi noņemtiem. 
Paneļu salaiduma vietām un kantēm jābūt rūpīgi apstrādātām ar eļļu Elit Grundolja, pēc tam 
nogruntētām ar grunts krāsu Perfekt Trägrund. Ja pārkrāsojamā virsma ir sliktā stāvoklī, 
apstrādājiet visu virsmu ar Elit Grundolja pirms gruntēšanas. 
Pirms pārkrāsot rūpnieciski krāsotu koku, painteresējieties Beckers pārstāvniecībā, vai nav 
nepieciešams jauns grunts slānis. 
Krāsotas metāla virsmas: 
Iepriekš gruntētas vai krāsotas metāla virsmas, kas labi saglabājušās, var uzreiz krāsot ar 
Oljefärg V.  
  
Beigu krāsošana: 
Uzklājiet divas kārtas krāsu Oljefärg V ar mīkstu sintētisko otu. 
 
Instrumentu tīrīšana. 
Instrumentus attīra ar ūdeni 
 
Uzmanību! 
Krāsošanas rezultāts lielā mērā atkarīgs no rūpīgas virsmas sagatavošanas. Pelējumam un 
zilējumam pakļautās virsmas apstrādāt ar sastāvu Bor – ex. Gruntējot un krāsojot ar krāsu 
Oljefärg V virsmai jābūt sausai, maksimālais mitruma daudzums koksnē 16%. Uzklājiet 
krāsu saskaņā ar ieteicamo krāsas patēriņu. Nekrāsojiet saulē sakarsētas virsmas, kā arī 
nestrādājiet, ja pastāv risks, ka uznāks lietus 24 stundu laikā vai rasas iestāšanās 2 stundu 
laikā pēc darbu pabeigšanas.  
 
Atšķaidīšana: produkts nav jāšķaida, tas ir gatavs lietošanai. 
 
Kopējās rekomendācijas. 
Uzklājot grunts krāsu uz krāsotas virsmas, vecās krāsas slānim jānodrošina labu saķeri ar 
pamatvirsmu. Dažas vecas eļļas krāsas sairst ar gadiem, tādejādi palielinot risku par jaunās 
krāsas kārtas lobīšanos no pamatvirsmas.  
 
Kad jūs esat pabeiguši darbu 
Šķidrie krāsas pārpalikumi un šķidrums pēc mazgāšanas tiek uzskatīti par kaitīgiem 
ķīmiskiem atkritumiem, tādejādi tie nedrīkst nonākt kanalizācijā. Nododiet tos otrreizējai 
pārstrādei. 


