
CETOL WOOD STAIN

Ūdenī šķīstošs produkts koka virsmu dekoratīvai apdarei 
iekštelpās. Izceļ virsmas struktūru un koka dabisko skaistumu. 
Veido papildu mitruma un tvaiku izolāciju. Neizteikta smarža.

Ūdenī šķīstoša koksnes kodne

PIELIETOJUMS

  Produkts ir piemērots nepārklātām ēvelētām, smalki un rupji zāģētām koka 
virsmām iekštelpās, piem., iekšējās apdares paneļiem.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

  Koka virsmai jābūt sausai un attīrītai no netīrumiem, pelējuma sēnēm un kok-
snes kaitēkļiem. Koka mitruma saturam jābūt mazākam par 20%.

UZKLĀŠANA

 •  Uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt no +10 °C līdz 
+25 °C (ieteicams +18±2 °C). Produkta temperatūrai jābūt augstākai par +15 
°C un relatīvajam gaisa mitrumam mazākam par 80%. Jāizvairās no lietošanas, 
ja ir caurvējš vai tieši uz virsmas krīt saules stari, jo pārāk strauja ūdens iztvai-
košana var kavēt produkta iesūkšanos.

 •  Pirms uzklāšanas un tās laikā produkts labi jāsamaisa.

 •  Atkarībā no vēlamās beigu krāsas intensitātes uz koka virsmas ieteicams uzklāt 
1-3 kārtas.

 •  Virsmām, kas ir pakļautas mehāniskai spriedzei un netīrumiem, ieteicams uzklāt 
1-2 papildu kārtas lakas. Pirms lakošanas jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi 
nožuvusi.

 •  Darbarīki uzreiz pēc lietošanas jāattīra ar ūdeni. Nožuvušu produktu var noņemt 
tikai mehāniski. 

 •  Apstrādātās virsmas toņa atbilstība izvēlētajam tonim ir atkarīga no koka sugas, 
virsmas apstrādes, kārtu skaita un uzklāšanas paņēmiena.

KOPŠANAS IETEIKUMI

  Virsmas tīrīšanai ekspluatācijas laikā lietojams tīrs ūdens vai neitrāli mazgāša-
nas līdzekļi. Augstāka ūdens temperatūra paātrina tīrīšanas procesu. Tīrīšanai 
izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.
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ROBUST
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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.

ĪPAŠĪBAS

Pielietojums  Iekšdarbi 

Saistviela  Alkīda emulsija

Blīvums  1,0 ± 0,2 kg/l

Sausnes saturs  5-7% (atkarībā no krāsas)

Spīduma pakāpe (Gardner, 60)  Matēta

Tonēšana  Tonēšanas sistēma «Acomic», tonēšanas bāze

Žūšanas laiks (23°C / 50% RH )  Pēc 1 stundas putekļu neuzņēmīga, 
pēc 12 stundām var pārklāt. 
Norādītie žūšanas laiki ir atkarīgi no koka virsmas īpašībām un žūšanas apstāk-
ļiem.

Patēriņš (1 kārta)   8-10 m²/l zāģētai koksnei 
10-12 m²/l ēvelētai koksnei

Atšķaidītājs  Ūdens

Darbarīki  Ota, suku ierīce

Tīrīšanas līdzeklis  Ūdens

Derīguma termiņš  
(neatvērtā oriģinālajā tvertnē)  24 mēneši

Produkta glabāšana  
(noliktavā un transportēšanas laikā)  Neatvērtā oriģinālajā tvertnē +5…+35 °C

Iepakojuma izmērs  17,46 L

  ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam (apakšgrupa: A/e) 130 g/l (2010). 
GOS saturs produktā: maks. 20 g/l.

 

  Lietošana un glabāšana atbilst drošības datu lapā norādītajām drošības 
prasībām.

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


