
SIKKENS RUBBOL PRIMER

Ūdens bāzes ātri žūstoša gruntskrāsa koka virsmām, uz alkīda-akrila 
hibrīdsaistvielas bāzes. Produkts labi piesaistās pamatvirsmai, tādē-
jādi palielinot ūdens bāzes segkrāsas izturību uz koka virsmas. Turklāt 
tas nodrošina efektīvu virsmas aizsardzību pret mitrumu un uzlabo 
segkrāsas segtspēju.

Gruntskrāsa kokam

 

 

 

 

 

 

PIELIETOJUMS
 Produkts ir paredzēts ēvelētu, smalki zāģētu un zāģētu koka virsmu gruntēšanai, veicot

iekšdarbus un ārdarbus, piem., apšuvuma dēļiem, koka paneļiem, norobežojumiem.

PAMATVIRSMAS
 Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai, bez koksnes kaitēkļiem un bojātājsēnēm. Koksnes

mitrumam jābūt mazākam par 20%.

PIESŪCINĀŠANA
 Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu sistēmā ar ūdens bāzes produktiem, iepriekš

nekrāsota koka virsma jāapstrādā ar biocīdo koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli “Pino-
tex Wood Primer”. Piesūcināšanas gruntēšanas līdzeklis novērš sēnīšu slimību (koksnes
zilējums, trupe) izplatīšanos koksnē. Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj
žūt saskaņā ar prasībām (24 stundas).

GRUNTĒŠANA
 Jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa. Virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas

“Sikkens Rubbol Primer”. Atktrībā no apstrādes paņēmiena un nepieciešamības grunts-
krāsu var atšķaidīt ar ūdeni attiecībā līdz 1:2.

• Produkta uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…+25 °C
(ieteicamā temperatūra: +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Izvairīties no
krāsošanas caurvējā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, jo pārāk intensīva
ūdens iztvaikošana var traucēt produkta iesūkšanos koksnē.

• Pirms lietošanas un darba laikā produkts kārtīgi jāsamaisa.

• Vajadzības gadījumā produktu var atšķaidīt ar ūdeni maksimāli attiecībā līdz 1:2.

• Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai mehāniski.

BEIGU APDARE
 Virsmas beigu apdare veicama, uzklājot 2 kārtas piemērotas segkrāsas, piemēram,

“Sikkens Rubbol Facade Special”, “Sikkens Rubbol Timber Special”, “Sikkens Rubbol
Facade Flow”.

RUBBOL PRIMER | MAIJS 2018 1 | 2

ROBUST



RUBBOL PRIMER | MAIJS 2018 2 | 2

Iepriekš norādītie tehniskie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no uzklāšanas paņēmieniem, laika apstākļiem 
produkta uzklāšanas laikā utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas ir radušies, neievērojot lietošanas norādī-
jumus vai nepareizi lietojot produktu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzam sazināties ar produkta pārstāvi. Ražotājs saglabā tiesības 
izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

TEHNISKIE DATI
Pielietojums  Iekšdarbi un ārdarbi

Saistviela  Alkīds/akrils

Blīvums  1,1 ± 0,2 kg/l

Viskozitāte  DIN 4  45-55 s./23 °C

Sausnas saturs  35-40% (neatšķaidot)

Krāsa  Balta

Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH)  30 min putekļneuzņēmīga,  
var krāsot pēc 2 stundām, 
krautnes sausa pēc 24 stundām.  
Žūšanas laiks ir nosacīts un atkarīgs no koksnes īpašībām un žūšanas apstākļiem

Patēriņš (viena kārta)   Neatšķaidīts produkts 
95-105 g/m²  vai 10-12 m²/l 
Atšķaidot ar ūdeni attiecībā 1:1,5 
110-120 g/m²  vai 8-10 m²/l

Atšķaidītājs Ūdens

Darbarīki Ota, krāsošanas iekārtas

Darbarīku tīrīšana Ūdens

Glabāšanas laiks neatvērtā  
oriģinālajā iepakojumā 24 mēneši (18 l); 6 mēneši (950 l)

Produkta glabāšana  
(turēšana noliktavā un transportēšana)  Neatvērtā oriģinālajā iepakojumā +5…+35 °C temperatūrā

Iepakojums 18 l / 950 l

  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/g – 30 g/l (2010). GOS saturs produktā: 
maks. 25 g/l. 
Lietošanas laikā ievērot produkta drošības datu lapā minētās drošības prasības!

PĀRSTĀVIS
  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija,  

tālr.: (+371) 6751 7018

RAŽOTĀJS
  «Akzo Nobel Baltics AS», Tobiase 8, 10147, Tallinn, Igaunija, tālr.: 6305299


