
ORIGINAL
SPÄRRVITT ISOLERAN

Produkta īpašības  «Original Spärrvitt Isolerande» ir balta ūdenī šķīstoša gruntēšanas/apdares krāsa, kas paredzēta 
griestu un sienu virsmu aizsardzībai, piemēram, no krāsas bojājumiem, kurus izraisa mitruma, 
nikotīna un ugunsgrēka iedarbība iekštelpās. 

Virsmas sagatavošana  Netīra virsma vispirms jāattīra ar līdzekli «Cleaner» (sk. produkta aprakstā). No virsmas jānoņem 
atdalījusies krāsa, virsmas nelīdzenumi jāaizšpaktelē. Spīdīgas virsmas vienmērīgi jānoslīpē ar 
smilšpapīru, virsma jāattīra no slīpēšanas putekļiem. Vāji saistīta pamatvirsma jāsasaista ar 
gruntskrāsu «Bindo Base».

Lietošana  Pirms lietošanas produkts rūpīgi jāsamaisa. Uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas «Original Spärrvitt 
Isolerande», pirms nākamās kārtas uzklāšanas ļaujot žūt vismaz 16 stundas. Sienu apdares krā-
sošana veicama ar piemērotu ūdenī šķīstošu segkrāsu, griestiem krāsu «Original Spärrvitt Isole-
rande» var izmantot par apdares kārtu.

  Produkts saglabājas neatvērtā iepakojumā vismaz 3 gadus no ražošanas datuma (sk. uz iepako-
juma).

Ūdenī šķīstoša gruntēšanas un 
apdares krāsa

STIPRI 
MATĒTA

Gruntskrāsas

16 h

6-8
m²/l



professional.sadolin.lv

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie dati

Pielietojums iekšdarbi

Saistviela alkīda emulsija un kopolimēra dispersija

Spīduma pakāpe stipri matēta 3

Žūšanas laiks (23 °C / 50% RH) putekļneuzņēmīga pēc 4 stundām, var krāsot pēc 16 stundām

Patēriņš 6-8 m²/l atkarībā no lietojuma 

Atšķaidītājs ūdens

Krāsa balta

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs 

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Produkta glabāšana noslēgtā traukā +5...+30 °C temperatūrā

Iepakojums 10 l
 

Darba drošība  Strādāt labi vēdināmā vietā. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Ja norīts, nekavējoties meklēt 
medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

  Sargāt no bērniem. Sk. arī drošības datu lapā minēto informāciju.

Vides aizsardzība un atkritumu 
apsaimniekošana

  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aizliegts izliet 
kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīstamo vielu savākšanas vietā, un 
tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs      «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis     SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018 
info.lv@akzonobel.com 

Gruntskrāsas


