
 
 GRUNTS KRĀSA KOKAM ĀRDARBOS 
PERFEKT TRÄGRUND 
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa Balta, dzeltena un sarkana, tonējama 
Iepakojums  1; 3 un 10L  
Materiāla patēriņš    6 - 8 m²/L katrā kārtā  
Saistviela  alkīds un eļļa 
Šķīdinātājs  Ūdens. Gatava lietošanai, nešķaidīt! 
Žūšanas laiks  nelīp pēc 2-4 stundām, pārkrāsojama pēc 24 stundām (pie +23ºC un 
   50% relatīvā gaisa mitruma)  
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  Nedegoša! 
Uzklāšanas veids ar otu vai rullīti 
 
Materiāla tips 
Perfekt Trägrund ir ūdens bāzes grunts krāsa kokam ar alkīda un eļļas saistvielām.    
 
Pielietošanas sfēra 
Perfekt Trägrund pielieto koka virsmu gruntēšanai ārdarbos pirms to pārkrāsošanas ar akrila 
krāsām ,kā piemēram, Perfekt Akrylatfärg, sedzošajām lazūras krāsām, kā piemēram, Perfekt 
Täcklasyr, matētām ārdarbu krāsām, kā piemēram, Elit Träfasadfärg Matt, un ārdarbu alkīda-
eļļas krāsām. Perfekt Trägrund pielieto gan fasāžu, gan karnīžu gruntēšanai.  
 
Specifiskās īpašības 
Perfekt Trägrund piemīt dziļas iesūkšanās īpašības un tā labi nostiprina poraino koksni, kā arī 
samazina koksnes uzbriešanu un sarukšanu, kura notiek mitruma iedarbībā. Bez tam, viņa 
pasargā no sveķainu vietu izdalīšanās pie virsmas krāsošanas ar gaišām lateksa krāsām. 
Samazina, kaut arī nenovērš pilnīgi, pārklājuma dzeltēšanu dažādu nelīdzenumu (piemēram, 
zaru) vietās. Rūsas paliekas, kas iesūkušās koksnē no naglu galviņām, jānogruntē ar rūsu 
pārveidojošu grunts krāsu Rostkyddsgrund O. 
 
Krāsošana 
Jaunas neapstrādātas virsmas, virsmas sagatavošana. 
Jaunas rūpnieciski nogruntētas, lazētas un piesūcinātas koka virsmas: nomazgājiet vai attīriet 
no netīrumiem ar birstes palīdzību. Pirms gruntēšanas virsmai jābūt sausai. Uzklājiet vienu 
reizi Perfekt Trägrund.  
Sveķiem bagāta koksne: nokasiet un nobirstējiet sveķus no virsmas un nomazgājiet to ar 
vaitspirtu, kā piemēram, Alifatnafta. Uzklājiet bagātīgu kārtu Perfekt Trägrund.  
Ar pelējumu bojāta koksne: virsmu attīra ar līdzekli Alg & Mögeltvätt. Nogruntējiet virsmu 
ar sastāvu Perfekt Trägrund.  
Mitrumam pakļautās vietas: paneļu salaiduma vietas, dēļu galus un malas rūpīgi apstrādājiet 
ar eļļu Elit Grundolja. Pagaidiet vismaz 30 minūtes pirms virsmas gruntēšanas ar Perfekt 
Trägrund. 
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Pārkrāsošana. 
Krāsota koksne: Pēc iespējas nokasiet veco krāsu un attīriet virsmu ar tērauda birsti. 
Noņemiet pelēko poraino koksnes slāni, kā arī veco eļļas krāsu. Nomagājiet virsmu ar 
līdzekli Fasadtvätt, pēc tam ar ūdeni. Koksni, kas pakļauta pelējumam, attīra ar līdzekli Alg 
& Mögeltvätt. Vēlāk rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni. Pēc koksnes izžūšanas vēlreiz 
apstrādājiet virsmu ar birsti. Krāsotām kantēm uz ēvelētām koka virsmām jābūt apstrādātām 
ar smilšpapīru. Nogruntējiet attīrīto koksni ar sastāvu Perfekt Trägrund. Ja vecais pārklājums 
ir bēdīgā stāvoklī vai tas ticis krāsots ar lateksa krāsu – nogruntējiet visu virsmu pilnībā ar 
Perfekt Trägrund.  
Virsmas, kas krāsotas ar sarkano krāsu: rūpīgi attīriet ar cieto saru otu un nogruntējiet ar 
sastāvu Perfekt Trägrund.  
 
Kopējās rekomendācijas. 
Uzklājot grunts krāsu uz krāsotas virsmas, vecās krāsas slānim jānodrošina labu saķeri ar 
pamatvirsmu. Dažas vecas eļļas krāsas sairst ar gadiem pie pamatnes, tādejādi palielinot risku 
jaunās krāsas kārtas lobīšanai no virsmas. 
 
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! 
Pirms virsmu pārkrāsošanas vai jaunu virsmu krāsošanas, noapaļojiet asās dēļu malas un 
stūrus. Nekrāsojiet virsmas, kas sakarsušas saulē. Nekrāsojiet, ja pastāv iespēja lietus vai 
rasas izkrišanai uz virsmas 8 stundu laikā pēc krāsošanas. 


