
 
 DZIĻAS IEDARBĪBAS GRUNTS EĻĻA 
PERFEKT GRUNDOLJA  
 
Tehniskie dati: 
 
Saistviela  modificēta linsēklu eļļa 
Iepakojums  0,9; 2,7 un 9L  
Šķīdinātājs  ūdens  
Materiāla patēriņš    5-8 m²/L, atkarībā no virsmas absorbcijas 
Uzklāšanas veids krāsas ota. Dēļu galus un tml. var impregnēt iemērcot tos eļļā 
Uzklāšanas temperatūra Starp +10ºC un apmēram +28ºC virsmas temperatūras 
Žūšanas laiks apmēram 1 diennakts (pārkrāsošana pēc ½  stundas ar krāsu uz ūdens 

bāzes, pēc 6 – 8 stundām ar krāsu uz vaitspirta bāzes) 
Uguns drošība Nedegoša! 
Uzglabāšanas noteikumi Nav jūtīga pret sasalšanu. Uzglabāt cieši noslēgtā traukā. 
 
 
Materiāla tips 
Perfekt Grundolja ir augstākās kvalitātes impregnējošā eļļa koka detaļu apdarei ārdarbos.  
 
Pielietošanas sfēra 
Perfekt Grundolja pielieto koka paneļu/dēļu salaiduma vietu, dēļu galu un citu atklātu koka 
virsmu apstrādei pirms krāsošanas. 
 
Specifiskās īpašības. 
Perfekt Grundolja ļoti viegli piesūcina koka šķiedru un nodrošina  efektīgu aizsardzību, 
novēršot ūdens uzsūkšanos kokā un mazinot risku pret plaisu parādīšanos koka virsmā un 
nobeiguma krāsas kārtā. Perfekt Grundolja arī nodrošina efektīgu aizsardzību pret koka puvi, 
pelējumu un koka zilēšanu. Produkts tiek klasificēts kā 3. klases biocīds.  
 
IMPREGNĒŠANA 
Virsmas sagatavošana: Koka virsmai jābūt sausai un tīrai, bez jebkādas krāsas vai lakas 
paliekām. Noskrāpēt vai noslīpēt visu veco pelēko koksni. Pārliecinies, vai virsma ir sausa, 
pirms uzklāt Perfekt Grundolja. 
 
Uzklāšana: Uzklājiet bagātīgu daudzumu Perfekt Grundolja līdz virsma beidz to uzsūkt. 
Perfekt Grundolja visbiežāk lieto dēļu galu, koka paneļu/dēļu savienojuma vietu, žoga dēļu 
un tml. detaļu apstrādei pirms krāsošanas. Noslaukiet eļļas paliekas no virsmas, kas nav 
iesūkusies kokā 30 minūšu laikā pēc uzklāšanas, vai nosusiniet virsmu ar neplūksnainu drānu 
pirms virsma ir nožuvusi.  
 
Krāsošana: Izmantojot ūdens bāzes krāsas, pārkrāsošanu var veikt jau pēc 30 minūtēm. 
Pārkrāsojot ar krāsām uz vaitspirta bāzes, pārkrāsošana jāveic ne ātrāk kā pēc 6 – 8 stundām. 
 
Instrumentu tīrīšana: Instrumentus attīra no eļļas ar ūdeni, nekavējoties, pēc darba beigšanas. 
Šķidros eļļas pārpalikumus un ūdeni pēc mazgāšanas nedrīkst izliet kanalizācijā. Nododiet 
tos bīstamo atkritumu pārstrādei. Tukšo taru nododiet tās otrreizējai pārstrādei. 
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UZMANĪBU! 
Izmaisiet eļļu rūpīgi pirms darba uzsākšanas. Neklāt Perfekt Grundolja uz nebojātas 
krāsas/lazūras kārtas. 
 
Produkts satur linsēklu eļļu. Pastāv pašaizdegšanās risks. Izmantotās drānas un citus 
slaukāmos materiālus nepieciešams iemērkt ūdenī vai uzreiz jāsadedzina. 


