
 
 LAZŪRAS KRĀSA TERASĒM 
TERRASSLASYR  
 
Tehniskie dati: 
 
Krāsa bezkrāsaina, oranža, tonēšana pēc Terrasslasyr un Fasadlasyr toņkartes 
Iepakojums  0,9 un 2,7L  
Materiāla patēriņš    4 - 8 m²/L, atkarībā no virsmas 
Saistviela  Alkīd-akrilāta hibrīds 
Šķīdinātājs  ūdens, pirms lietošanas atšķaidīt ar ūdeni 10% 
Žūšanas laiks  nelīp pēc 4 stundām, pārkrāsojama pēc 15 stundām (pie +23ºC un 50% 
   relatīvā gaisa mitruma) 
Spīdums  pusspīdīgs 
Darba temperatūra   no +10ºC līdz +25ºC gaisa temperatūras 
Uzglabāšanas noteikumi Sargāt no sasalšanas! 
Ugunsdrošība  Nav ugunsnedrošs 
Uzklāšanas veids ar lazūrkrāsu otu 
 
Materiāla tips 
Beckers Terrasslasyr ir lazūras krāsa, kas pielāgota terašu klāju, žogu, dārza mēbeļu un ēku 
fasāžu krāsošanai.  
 
Pielietošanas sfēra 
Teicams apdares veids zem spiediena impregnētam kokam kā arī neimpregnētas priedes un 
egles koka dēlim.  
 
Specifiskās īpašības 
Beckers Terrasslasyr veido plānu kārtiņu, kas nodrošina izturīgu, ūdeni atgrūdošu un viegli 
kopjamu virsmu.       
 
KĀ TO DARĪT 
 
Virsmas sagatavošana. 
Notīriet sasmērētas virsmas ar Elit Terrasstvätt. Nelietojiet augstspiediena mazgātāju. 
Nobirstējiet, nokasiet un noslīpējiet veco slikti piesaistīto lazūru un pelēko bojāto koksnes 
šķiedru. Nomazgājiet iepriekš eļļotas virsmas ar Elit Terrasstvätt. Atkārtojiet mazgāšanu līdz 
virsma pilnībā nomazgāta no eļļas. Noapaļojiet ar smilšpapīru asās dēļu malas un stūrus. 
Jauniem zem spiediena impregnētiem dēļiem jābūt sausiem pirms krāsošanas. Tas ir atkarīgs 
no laika apstākļiem, cik ir nepieciešams līdz koks izžūst, taču ar pāris nedēļām ir jārēķinās. 
Pārliecinieties, lai mitruma saturs kokā nepārsniegtu 16%. Kapara sāls (zaļie kristāliņi) 
paliekas notīriet ar birsti un ūdeni. 
Jaunas neapstrādātas, iepriekš nekrāsotas, vai zem spiediena impregnētas koka virsmas 
sākotnēji jāpastrādā ar Grundolja V eļļu pēc tīrīšanas. Noslaukiet visu lieko eļļu , kas nav 
iesūkusies pēc 30 minūtēm un ļaujiet virsmai nožūt 24 stundas. Uzklājiet Terrasslasyr 2-3 
dienu laikā pēc eļļošanas. Krāsojiet 1-2 kārtās, 2 kārtas nodrošina maksimālu izturību. 
Krāsošanu veiciet pa vienam dēlim vienlaicīgi, lai izvairītos no krāsu pārejām un 
nevienmērīgas ietonēšanās. Iepriekš lazurētas virsmas, kas ir izbalējušas vai zaudējušas 
nokrāsu, bet citādi atrodas labā stāvoklī, var atsvaidzināt ar vienu kārtu viegli ietonētas 
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Terrasslasyr. Virsmas, kas atrodas sliktā stāvoklī, būtu jākrāso divās kārtās ar viegli vai 
oriģināli ietonētu Terrasslasyr. Atcerieties, ka krāsas tonis kļūst tumšāks / daudz 
piesātinātāks ar katru nākamo kārtu.    

 

Virsmas kopšana terasēm  
Lai uzturētu skaistu, koptu virsmu, iesakām to mazgāt 1-2 reizes gadā ar saudzējošu 
mazgāšanas līdzekli un mīkstu birsti. Noskalot vēlāk virsmu ar ūdeni. Neizmantojiet 
augstspiediena mazgāšanas ierīci. Pārkrāsojiet virsmu pēc augstāk aprakstītās metodes.  

 
Svarīgi! 
LABI IZMAISIET KRĀSU PIRMS DARBA. Nekrāsojiet virsmas, kas sakarsušas saulē. 
Krāsošanai piemērota temperatūra ir no +10ºC līdz +25ºC. Nekad nekrāsojiet, ja pastāv 
iespēja lietus izkrišanai uz virsmas 24 stundu laikā vai rasas parādīšanās uz virsmas 1-2 
stundas pēc krāsošanas. Virsmai jābūt sausai uzsākot krāsošanu- maksimālais mitruma saturs 
koksnē nedrīkst pārsniegt 16%.  
 
Kad darbs ir padarīts 
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. 


