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ADLER Spritzbeize                                    10901 ff 

 

Produkta apraksts Šķīdinātāja bāzes smidzināma beice kokam, kas veidota 
kombinācijā ar mikronizētiem pigmentiem un īpašām gaismas 
izolācijas krāsvielām, kas akcentē beicēto poru izskatu; nerada 
koka raupjumu, izcila gaismas izturība. 
Šķīdums ir brīvs no aromātiskajiem šķīdinātājiem. 
Visus krāsu toņus var sajaukt vienu ar otru, un, ja nepieciešams, 
var paspilgtināt lietojot ADLER Koncentrationsregler 90318.   
 

Pielietojums 
 

Beice klāšanai uz lielporainiem lapu kokiem, kā piemēram 
ozolam, osim, sarkankokam u.c., lai iegūtu poru akcentējošu 
izskatu. 
Koka virsmas, kas ir iekrāsotas ar ADLER Spritzbeice 10901 ff, var 
lakot gan ar šķīdinātāja bāzes, gan ūdens bāzes lakām. 
 

Apstrāde 
 

Rūpīgi slīpēt virsmu ar 150-180 nr. slīppapīru. Notīrīt putekļus, 
īpaši no porām. Truls smilšpapīrs un nenoslīpētas virsmas var 
izrairīt plankumainu beices izskatu. Pirms beicēšanas koka 
virsmu nav nepieciešams mitrināt. 
 
Labi samaisīt ADLER Spritzbeize pirms lietošanas un tās laikā. 
Uzklāt beici vienmērīgi un ar nelielu pārpalikumu (aptuveni  
35 g/m2) smidzinot (ar saspiesta gaisa smidzinātāju: sprauslas 
izmērs 1,5 mm, spiediens 1,5 – 2,5 bar), lai virsma izskatās viegli 
mitra. Beici ir iespējams uzklāt arī izmantojot air-mix vai zema 
spiediena iekārtas. Tīrīt instrumentus un iekārtas uzreiz pēc 
darba, izmantojot acetonu vai ADLER Nitroverdünnung. 
 

Žūšanas laiks 
(istabas temperatūrā 20oC): 

Aptuveni 15 min, ja tālāk izmanto šķīdinātāja bāzes pārklājumu 
un aptuveni 1 h, ja lieto ūdens bāzes pārklājumu. Var izmantot 
piespiedu žāvēšanu, ja nepieciešams. 

Pārlakošana 
 

ADLER Spritzbeici 10901 ff (smidzināma koka beice), var pārklāt 
gan ar šķīdinātāja bāzes, gan ūdens bāzes mēbeļu lakām. Gaišo 
toņu beicēm pamatā iesakām izmantot ātri žūstošās UV krāsas 
un lakas, tādas kā ADLER Legnopur 2621ff vai ADLER Aqua-Rapid 
CFB 30451. Ja izmantotā krāsa vai laka nav ātri žūstošā, Jums ir 
jārēķinās, ka gala krāsas tonis var izskatīties viegli iedzeltens; 
laika gaitā šis efekts var kļūt vairāk pamanāms. 
 
Dažādu sugu koksne, tādi kā ozols un lapegle un citi satur ūdenī 
šķīstošās substances, kuras kļūst aktīvas, ja virsmas pārklājumam 
izmanto ūdens bāzes mēbeļu krāsu. Lai izvairītos no plankumu 
vai izbalējumu rašanās (tie var variēt, atkarībā no koka sugas), 
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iesakām pirms virskārtas izmantot grunts kārtu ar ADLER PUR-
Primer 25291 (lūdzu ievērot attiecīgo tehnisko datu lapu) ozola, 
lapegles un citu sugu kokiem, kas ir piesātinātas ar miecvielām 
un sveķiem. 
 
Pirms beices uzklāšanas vienmēr nobeicējiet orģinālā koka 
paraugu un pārklājiet ar izvēlēto laku, lai iegūtu gala toni. 
Vienmēr izmantojiet vienas partijas beices viena pasūtījuma 
izpildei. 
 
Sekojiet mūsu vadlīnijām „Darbs ar koka beicēm”, kā arī 
informācijai drošības datu lapās.  

 
Patēriņš Aptuveni 8 - 10 m2/ l, atkarībā no beicējamās virsmas veida. 

  
Citas instrukcijas  

Atšķaidītājs un 
paspilgtinātājs 

ADLER Koncentrationsregler 
90318 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

Izmantojot acetonu vai ADLER 
Nitroverdünnung 80001 

 

Iepakojuma izmēri 0,9 l; 4 l 
 

Uzglabāšana 
 

1 gads orģinālos noslēgtos iepakojumos. 

Krāsu toņi 
 

 

Weiss (balts) 10901 Kognak 
(konjaka) 

10908 

Hanf (kaņepes) 10902 Maron 
(riekstkoks) 

10909 

Olive (olīves) 10903 Mahagonibraun 
(sarkankoka 
brūns) 

10910 

Schilf (niedres) 10904 Tabak (tabaka) 10911 

Palisander 
(rožkoks) 

10905 Mahagonirot 
(sarkankoka 
sarkans) 

10912 

Honig (medus) 10906 Schwarz 
(melns) 

10913 

Rustikal (lauku 
stila) 

10907   

 

 


