
Tehnisko datu lapa   
 

02-13 (aizstāj 07-12) ZKL 8307 Lapa 1no 2 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Tel.: 0043/5242/6922-301 
e-mail: technical-support@adler-lacke.com 
Izplatītājs Latvijā: www.rozemar.lv   

ADLER Holzentgrauer                            96348 

Efektīvs skābeņskābes bāzes koksnes tīrīšanas un pēlēkā nosēduma un laika apstākļu 

ietekmē novecojošas koka virsmas atjaunotājs industriālai lietošanai un 

mājamatniekiem. 

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējs apraksts ADLER Holzentgrauer efektīvs līdzeklis koksnes attīrīšanai, 
pelēkā novecošanas toņa likvidēšanai, ko izraisījis UV starojums, 
un koksnes balināšanai. 
Saudzīgi attīra no piesārņojuma netīrumiem, šķīstošiem koksnes 
komponentiem , kā arī likvidē traipus, kas rodas metāliem esot 
kontaktā ar koksni.  
Lieliski atjauno koksnes sākotnējo krāsu. 
 

Sevišķas īpašības 

atbilstoši īpašiem 

pārbaužu standartiem 

 

 

 
 

• Atjauno koksnes sākotnējo krāsu toni; 

• Bioloģiski sadalās; 

• Efektīvs balinātājs; 

• Viegli tiksotrops (mehāniskas iedarbības rezultātā 

samazinās tā viskozitāte; 

• Neizmaina koksnes struktūru un tās dabiskās īpašības; 

• Franču priekšraksts DEVL1104875A attiecībā uz 
pārklājumu produktu marķēšanu saistībā ar to gaistošo 
piesārņotāju emisiju:A+ (t.i. visnekaitīgākais produkts ar 
zemu kaitīgo vielu izdalīšanos apkārtējā vidē). 

Pielietojums 

 

Laika apstākļu ietekmē kļuvusi pelēka koksne, piemēram: 

• Dārza mēbeles, 

• Terases, 

• Koka apšuvums, 

• Balkoni, 

• Fasādes. 
Produkts piemērots tropisko koku sugu (ar augstu šķīstošo 
komponentu saturu) pirmapstrādei. 
 

Apstrāde 

 
 

• Lūdzu pirms lietošanas sakratīt. 

• Nelietot temperatūrā zem +5oC un/vai relatīvā gaisa 
mitrumā >80%  

• Nestrādāt ar produktu tiešos saules staros!  
 

Pārklājuma sistēma 

 
 

 

 

Darba metode Ar otu 

Patēriņš (l /m2)1) Pelēkā toņa likvidēšanai  apm.5 
Attīrīšanai apm. 5-20 

Atšķaidīšana Ar ūdeni 

Atšķaidījuma pakāpe (%) Pelēkā toņa likvidēšanai: 
nepiemēro 



Tehnisko datu lapa   
 

02-13 (aizstāj 07-12) ZKL 8307 Lapa 2no 2 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Tel.: 0043/5242/6922-301 
e-mail: technical-support@adler-lacke.com 
Izplatītājs Latvijā: www.rozemar.lv   

Attīrīšanai: atkarībā no netīrības 
pakāpes līdz 15% 
(maksimums 1:5) 

1) Patēriņš neskaitot atšķaidījumu. 

 

Substrāta forma un veids, koksnes mitrums ietekmē produkta 
patēriņu. Lai iegūtu precīzāku produkta patēriņu konkrētam 
objektam, rekomendējam izgatavot  paraugu uz paredzētās koka 
virsmas. 

Instrumentu un iekārtu 

tīrīšana 

 

Tīrīt ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. 
 
 
 

Substrāta sagatavošana 

Substrāta sagatavošana Atdalīt bojāto pārklājumu; augus un jūtīgās pieguļošās virsmas, 
kuras nav paredzēts apstrādāt- nosegt vai nekavējoties skalot ar 
ūdeni pēc apstrādes. 
Stipri uzsūcošas virsmas pirms apstrādes samitrināt. 

Pārklājumu secība 

Virsmas apstrāde Bagātīgi uzklāt ar otu vai birsti ADLER Holzentgrauer un atstāt uz 
10-20 minūtēm. Šajā laikā virsmu uzturēt mitru (piemēram ar 
pulverizatoru). 
Pēc tam noskalot virsmu ar lielu ūdens daudzumu, papildus 
lietojot mehānisku apstrādi (piemēram ar neilona vai dabisku 
suku; nelietot metāla suku!). Mehāniska apstrāde nepieciešama 
arī dziļi porās iesēdušos netīrumu atdalīšanai. 
Apstrādājot ļoti toni izmainījušas virsmas, nepieciešamības 
gadījumā procesu atkārtot.  

Nobeiguma pārklājums Pēc nožūšanas (ne agrāk, kā pēc 3 dienām) un sasniedzot 
koksnes mitrumu <15%, virsmu var apstrādāt ar izvēlēto 
laku/kāsu/eļļas sistēmu. Nepieciešamības gadījumā pirms tam 
var veikt vieglu slīpēšanu ap smalku smilšpapīru. 
 

Norādījumi pasūtot 

Iepakojuma izmēri 1 l; 2,5 l 
Krāsu toņi Viegli zilgans tonis 96348 

Pārējās piezīmes 

Uzglabāšanas stabilitāte 

 

Vismaz 3 gadi orģināli pildītos iepakojumos. 
Uzglabāt vietā, pasargātā no mitruma, tiešiem saules stariem, 
sasalšanas un augstām (virs +30OC)  temperatūrām. 
Nepārliet metāla traukos. 
 

Informācija attiecībā uz 

drošību 

 

Lūdzu skatīt drošības datu lapu. Aktuālā versija pieejama 
internetā www.adler-lacke.com pēc pieprasījuma. 
Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. 

 


