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Šis produkta apraksts ir ieteikumi, ne obligāta prasība, lai palīdzētu lietotājam pareizi lietot produktu. Šajā produkta aprakstā sniegtā tehniskā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma 

veikt produkta testus konkrēta uzdevumam veikšanai. Ja rodas šaubas, sazinieties ar DYRUP tehnisko dienestu. 

Informācija šajā datu lapā ir balstīta uz plašām laboratorijas pārbaudēm un praktisko pieredzi. Tā kā apstākļi, kādos produkts tiek izmantots, bieži atrodas ārpus DYRUP kontroles, mēs 

nevaram garantēt neko citu kā produkta kvalitāti. Krāsu principā var uzskatīt par pusfabrikātu, jo rezultāts ir atkarīgs no konstrukcijas, virsmas rakstura, pirmapstrādes, temperatūras, 

mitruma, pielietojuma utt. DYRUP patur tiesības mainīt produktu un sniegtos datus bez iepriekšēja brīdinājuma. 

 
 

 

 

 

Produkta datu lapa  

 

 Spærregrunder 
2810  

Pielietojums 
Iekštelpās, piemēram, griestu, sienu un koka apdarei, kur pastāv 
risks par nikotīna traipu, ūdens izplūdumu traipu un citu ūdenī 
šķīstošu krāsvielu izspiešanos uz virsmas. Piemērots eksotisko koka 
šķirņu, piemēram, tīkkoka, sarkankoka un ozola gruntēšanai. 
Notīrītu ugunsgrēka bojājumu un vara cauruļu gruntēšanai.  
Ārdarbos, zem spiediena impregnētas vai ar darvu apstrādātas 
koksnes gruntēšanai, kur pastāv risks par traipu izspiešanos uz 
virsmas.      
 

Īpašības 
Caurspīdīga, balti pigmentēta, nedaudz želejveidīga un ātri žūstoša. 
Sasaista ūdenī šķīstošās krāsvielas un ļauj izvairīties no pleķu un 
traipu parādīšanās uz virsmas pēc apstrādes ar ūdens bāzes krāsām 
un koksnes apstrādes līdzekļiem.        
 

Virsmas sagatavošana 
Attīriet virsmu no drūpošiem materiāliem un nomazgājiet to ar 
DYRUP Grundrens. Gruntējamai virsmai ir jābūt tīrai, sausai, 
stingrai un nelīpošai. Ūdens bojājumu cēlonim jābūt novērstam. 
Ārdarbos, neapstrādātu koku, vai koka detaļu, kurai vecā krāsas 
kārta ir jau nolietojusies, sākotnēji jāapstrādā pret puvi un 
pelējumu, pirms to gruntēt ar Spærregrunder.       
 

Krāsošana 
Izmaisiet grunti pirms lietošanas. Vieglu traipu gadījumā, uzklājiet 
vienu grunts kārtu. Izteikti lielu traipu gadījumā, kā piemēram, 
ūdens plūdu sekas, vai veicot apdari uz ozola un citām tumšām 
koka šķirnēm, uzklājiet divas grunts kārtas. Veiciet testu, lai 
pārbaudītu traipu bloķējošo efektu. Nobeiguma apdarei var 
izmantot jebkuru DYRUP produktu. Uzklāšanas un žūšanas laikā 
gaisa un virsmas temperatūrai jābūt virs +5 °C un relatīvajam gaisa 
mitrumam zem 80%. 

Tehniskie dati 
Saistviela: 100% akrils 
Atšķaidīšana: nešķaidīt 
Spīdums pie 60 °: matēts 
Uzklāšana: ar otu vai rulli  
Nelīp: pēc 30 minūtēm 
Pārkrāsojama: pēc 2 stundām 
Žūšana: žūšanas laiki ir rēķināti pie +23 
°C un normāla gaisa mitruma (50%) 
Patēriņš: apm. 6-12 m2 / litrs 
Uzglabāšana: cieši noslēgtā traukā, 
sargāt no sasalšanas 
MAL- kods: 00-1 
Vide un drošība: Nepieļaut krāsu 
pārpalikumu nonākšanu apkārtējā vidē 
vai kanalizācijā. Šķidros krāsas 
pārpalikumus un tukšo taru nododiet 
otrreizējai pārstrādei. Ja rodas šaubas, 
sazinieties ar vietējām pašvaldības 
iestādēm, lai saņemtu padomu un 
ieteikumus. Papildus informāciju varat 
iegūt, sazinoties ar DYRUP izplatītāju vai 
apmeklējot www.dyrup.dk. 
Sargāt no bērniem. Ja ir nepieciešama 
medicīniskā palīdzība, uzrādiet trauku vai 
etiķeti. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Tīrīšanas līdzekļi: ūdens un ziepes. 

 


