
  GRUNTSKRĀSA
SCOTTE GRUND

Tehniskie dati:

Krāsa   Balta, tonēšana pēc katalogiem NCS, Symphony, Monicolor, RAL
Iepakojums 3.6, 4, 9 un 10 L
Materiāla patēriņš 4 - 7 m²/L
Saistviela Kopolimēra latekss
Šķīdinātājs ūdens
Blīvums 1,5 
Viskozitāte  180 cP
Sausais atlikums 47% tilpuma
Žūšanas laiks ½ stunda, pārkrāsošana pēc 3 stundām
Spīdums 3 vienības
Noturība pret mazgāšanu Iztur vairāk kā 2000 ciklus
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas!
Ugunsdrošība ugunsdrošs
Uzklāšanas veids ota, rullis, pulverizators

Materiāla tips
Scotte Grund – ūdensemulsijas lateksa gruntskrāsa, kas nesatur nekādu ķīmiskus šķīdinātājus
un amonjaka savienojumus, paredzēta sienu un griestu krāsošanai un pārkrāsošanai
iekšdarbos. 

Pielietošanas sfēra
Scotte Grund tiek pielietota sienu un griestu apdarei, kas pēc tam tiek krāsotas ar lateksa
krāsām. To var klāt uz apmestām, špaktelētām, agrāk krāsotām, betona virsmām, kokskaidu,
kokšķiedras, ģipškartona plātnēm un auduma virsmām.

Specifiskās īpašības
Tā kā sastāvs nesatur nekādus ķīmiskus šķīdinātājus un amonjaka savienojumus, tā ļoti labi
piemērota telpu apdarei bērnu iestādēs, slimnīcās un citās vietās, kurām tiek uzstādītas
sevišķi augstas antialerģiskas prasības. Scotte Grund izdala nelielu smaržu krāsošanas un
žūšanas laikā. Ar to ir viegli strādāt un tai ir ļoti laba segtspēja. Scotte Grund labi izolē
virsmu un neļauj absorbēt krāsu, kas dod iespēju panākt vienmērīgu krāsojuma spīdumu ar
mazāku piepūli. 

Krāsošana
Apmestu, špaktelētu, betona virsmu, kokskaidu, kokšķiedras, ģipškartona plātņu un auduma
virsmu sagatavošana: ar birsti notīriet netīrumus un no virsmas viegli atdalošās daļiņas.
Nogruntēt virsmu ar sastāvu Scotte Grund.
Špaktelēšana un izlīdzināšana: izmantot špakteli Breplasta vai Beckers Väggspackel.

Pārkrāsošana
Virsmas sagatavošana.



Virsmas, kas krāsotas ar lateksa, alkīda un eļļas krāsām, nomazgāt ar līdzekli Målartvätt.
Rūpīgi noskalot virsmu ar ūdeni. Iespējamos spīdīgos krāsas plankumus apstrādāt ar
smalkgraudainu smilšpapīru, lai Scotte Grund labāk piesaistītos.
Virsmas, kas bija krāsotas ar līmes krāsu: nomazgājiet ar ūdeni. Apstrādājiet virsmu ar
sastāvu Scotte Patentfärg. Pēc tam uzklāt grunti Scotte Grund. 
Virsmas, kas balsinātas ar kaļķi: notīriet virsmu no kaļķa ar birstes palīdzību. Noslaukiet no
tās putekļus vai nomazgājiet ar ūdeni. Apstrādājiet virsmu ar sastāvu Scotte Patentfärg. Pēc
tam uzklāt grunti Scotte Grund.
Špaktelēšanai un izlīdzināšanai izmantot špakteli Breplasta vai Beckers Väggspackel.
Parasti krāsu atšķaidīt nav nepieciešams. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar ūdeni. 

Instrumentu tīrīšana
Instrumentus jānomazgā ar ūdeni, nekavējoties pēc darba beigšanas.

Pārkrāsošana
Apstrādātas virsmas ar Scotte Grund pārkrāsojamas ar lateksa krāsām.

Uzmanību!
Nerekomendējam krāsot virsmas ar temperatūru zemāku par +5˚C.


