
   KRĀSA
OLJEFÄRG

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    5 - 7 m²/L
Saistviela alkīds, linsēklu eļļa
Šķīdinātājs vaitspirts
Blīvums 1,3
Viskozitāte  110 KU
Sausais atlikums 64 % apjoma
Žūšanas laiks Nelīp pēc 12 stundām (pārkrāsošana pēc 24 stundām) pie temperatūras

 +23°C un relatīvā mitruma 50%.
Spīdums 50 vienības
Uzglabāšanas noteikumi Sargājiet no bērniem!
Uzklāšanas veids ota, velce

Materiāla tips
Oljefärg – pusspīdīga alkīda - eļļas krāsa, ar lineļļu sastāvā, kas paredzēta, pirmkārt, koka
virsmu krāsošanai un pārkrāsošanai ārdarbos.

Pielietošanas sfēra
Oljefärg 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 ir tiksotropa (želejvieda), tā labi klājas uz virsmas un nenotek. Tai piemīt ļoti
augstas aizsargīpašības un noturība pret laika apstākļu iedarbību, satur efektīgas koka pret
pelēšanas un zilēšanas vielas. Salīdzinot ar krāsu Tradition Linoljefärg, dotā krāsa ātrāk žūst
un labāk saglabā toni un spīdumu.

Krāsošana
Virsmas sagatavošana.
Iepriekš nekrāsotas koka virsmas: Attīriet no netīrumiem. Nogruntējiet ar krāsu Oljefärg,
kas atšķaidīta ar 10% vaitspirta vai speciālu grunts krāsu Trägrund. Porainās vietas
nepieciešams no sākuma apstrādātar eļļu Grundolja.
Virsmas, kas pakļautas mitruma iedarbībai:
Paneļu salaidumvietām un kantīm jābūt rūpīgi apstrādātām ar eļļu Grundolja, un pēc tam
nogruntētai ar atšķaidītu krāsu Oljefärg vai speciālu grunts krāsu Trägrund.
Dzelzs un tērauda virsma:
Attaukojiem, piemēram, ar šķīdinātāju Förtunning AR. Attīriet virsmu ar skrapi vai metāla
birsti. Nogruntējiet ar sastāvu Metallprimer.
Cinkotas virsma:
Attaukojiet, bet pēc tam nogruntējiet ar sastāvu Metallprimer. Diezgan jaunas cinkotas
virsmas (līdz 1,5 gadiem) labā stāvoklī var krāsot tieši ar krāsu Oljefärg.
Beigu krāsošana:



Uzklājiet krāsu Oljefärg vienu vai divas reizes. 

Pārkrāsošana.
Virsmas sagatavošana.
Krāsotas 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.
Attīrīti koka virsmu nogruntējiet ar krāsu Oljefärg, kas atšķaidīta ar 10% Vaitspirta vai
speciālu grunts krāsu Trägrund. 
Virsmas, kas pakļautas mitruma iedarbībai:
Paneļu salaidumvietām un kantēm jābūt rūpīgi apstrādātām ar eļļu  Grundolja, pēc tam
nogruntētām ar atšķaidītu Oljefärg vai speciālu grunts krāsu Trägrund.
Beigu krāsošana:
Uzklājiet krāsu Oljefärg vienu vai divas reizes.

Instrumentu tīrīšana.
Instrumenti attīras ar Vaitspirtu

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 virsmai jābūt sausai. Nekrāsojiet saulē sakarsētas vai mitras virsmas, kā arī
nestrādājiet mitrā laikā. 

Atšķaidīšana: ar vaitspirtu.

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. Dabiskas alkīda krāsas vecuma īpašības, zināmā
mērā, atstāj iespaidu uz pārklājuma toni un spīdumu. Tās sevišķi attiecas uz pārklājumiem,
kas spēcīgi pakļauti laika apstākļu iedarbībai.

.


