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ADLER Positiv Plus                                  12801 ff 

 

Produkta apraksts Ūdenī šķīstoša 1-komponenta pozitīvā beice skujkokiem uz īpašu 

sintētisko krāsvielu un mikronizētu pigmentu bāzes. 

ADLER Positiv Plus 12801 ff ir pozitīvā beice skujkoku beicēšanai 

(arī spilgtu toņu), lai iegūtu pozitīvo beices izskatu ar ļoti gaismas 

izturīgu pārklājumu.  

 

Pielietojums 
 

Piemērots slīpētai, zāģētai, tēstai, ēvelētai, birstētai koksnei, lai 

lieliskā kvalitātē izceltu pozitīvo beici, izmantojot bezkrāsainu 

šķīdinātāja bāzes laku. Viegli izrīvētas virsmas var retušēt ar 

šķīdinātāja bāzes vaskiem. 

 

Lai iegūtu veca koka efektu, ADLER Positiv Plus (piemēram toni 

12802 vai 12803, vai jo īpaši 12808) pārlako ar ADLER PUR 

Naturmatt 26132. 

 

Apstrāde 
 

Slīpētu, zāģētu, tēstu, ēvelētu, birstētu koka virsmu var beicēt 

bez iepriekšējas gruntēšanas; virsmu jānoslīpē ar 120 nr. 

smilšpapīru. Viegli samitrināt noslīpēto virsmu, nožāvēt, tad 

pārslīpēt ar 150 nr. smilšpapīru. 

 

Dažas koku sugas, kuras ir ar paaugstinātu sveķu saturu 

(piemēram priede vai pīnija) iepriekš apstrādā ar ADLER 

Entharcer 12605 un slīpē ar 120 nr. smilšpapīru. 

 

ADLER Positiv Plus 12801 ff pirms lietošanas un lietošanas laikā 

labi jāsamaisa. Beici uzklāj (ar saspiestu gaisu: sprausla 1,5 mm, 
spiediens 2,0-2,5 bar) vienmērīgi un dāsni (aptuveni 60-70 g/m2) 

ar nelielu pārpalikumu, lai virsmai dotu slapju spīdumu („slapja 

virsma”). Beices uzklāšanai var izmantot arī zema spiediena 

iekārtas (airmix vai airless). Beici var uzklāt arī ar otu vai sūkli (uz 

nelielām virsmām). 

 

Žūšanas laiks (ja apkārtējā gaisa temperatūra +20oC): aptuveni 

12 h, vai arī ieteicams atstāt uz nakti. Pozitīvās beices efekts 

parādās žūšanas pirmajā stadijā (aptuveni 20 min.), un šajā laikā 

nav pieļaujama piespiedu žāvēšana. Ja nepieciešams, piespiedu 

žāvēšanu var veikt pēc šī miera perioda. 

 

Beicēto virsmu pārklājumam rekomendējam šķīdinātāja bāzes 

caurspīdīgas lakas; lai iegūtu ļoti labas ūdensizturīgas virsmas, 

lakas jālieto pareizi (skatīt tehnisko datu lapu instrukcijas), 

pievienojot atšķaidītāju plānas kārtas iegūšanai. Vislabākās 

virsmas ūdensizturības īpašības nevar iegūt, virsmu vaskojot, pat 
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izmantojot ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711. 

 

Pirms materiāla izmantošanas ieteicams veikt beices pārbaudi 
uz konkrētās koka virsmas, to uzklājot un pārklājot ar izvēlēto 
laku, lai iegūtu izstrādājuma gala toni. Vienam pasūtījumam 
ieteicams izmantot vienas partijas materiālus. 
 
Kontaktā ar metālu beices tonis izmainās. Nedrīkst pieliet beices 

atliekas no smidzināmās iekārtas atpakaļ orģinālajā iepakojuma 

traukā. 

 

 Lūdzu ievērot „Koka beiču pielietošanas vadlīnijas”, kā arī 

attiecīgās drošības datu lapas. 

 

Patēriņš 1 l ir pietiekams aptuveni 8 m2/ vienai kārtai, atkarībā no 

apstrādājamo detaļu formas. 

 

Iepakojuma izmēri 1 l; 5 l 

 

Krāsu toņi 
 

 

Farblos (bezkrāsains) 12801 
 

Fichte gedämpft  12802 

Fichte alt 12803 

Bergfichte 12804 

Waldfichte 12805 

Fichte gelaugt 12806 

Moorfichte 12807 

Graufichte 12808 

Fichte gekocht 12809 

Kupferbraun 12810 

Rotbraun 12811 

Gelbbraun 12812 

Mittelbraun 12813 

Dunkelbraun 12814 

Grau 12815 
 

 

Uzglabāšana 
 

Uzglabāt sausā vietā, nesasaldēt. 

Derīgs: 1 gadu orģinālā, neatvērtā iepakojumā. 

 

 


