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Lignovit Platin                      53289 ff 

Ūdens-bāzes plānas kārtas metāliska lazūra kokam rūpnieciskai un komerciālai lietošanai. 

Produkta apraksts 

Vispārēja informācija Ūdenī šķīstoša plāna pārklājuma metāliska lazūra kokam 
rūpnieciskai un komerciālai izmantošanai. Pateicoties īpašiem 
pigmentiem, tā veicina iespaidīgu metāliski-mirgojošu krāsas 
efektu. Lazūrai ir izcila ilgstoša izturība pret laika apstākļu 
ietekmi un viendabīga degradācija to ietekmē.  
 

Sevišķas īpašības un 
standarti 
 
 
 

 
 

 
 

• Pārklājums aizsargā pret zilējumu un pelējuma sēnīšu 
invāziju. 

• Izcila uzglabāšanas stabilitāte caur UV atstarojumu. 

• Izcila strādājot ar Vakumat iekārtām un augsta 
bloķēšanas pretestība. 

• Īpaši piemērota raupji zāģētām, birstētām ar suku, 
tēstām koka virsmām un neapstrādātam kokam.  

• Franču priekšraksts DEVL1104875A attiecībā uz 
pārklājumu produktu marķēšanu saistībā ar to gaistošo 
piesārņotāju emisiju: A+ 

 
Pielietojums 
 

 
 

Dimensionāli nenoturīgas un daļēji noturīgas ārējās un iekštelpu 
koka konstrukcijas, tādas kā koka apšuvums, balkoni, žogi, 
karkasu būves u.c. 
 

Apstrāde 

Darba instrukcija 
 

 
 

• Lūdzu kārtīgi samaisīt produktu pirms lietošanas! 
Izvairīties no gaisa iemaisīšanas produktā. 

• Produkta, objekta un apkārtējās vides temperatūrai 
jābūt virs +10oC. 

 

Pārklājuma sistēma 
 

 
 

 

Uzklāšanas metode Ar otu Ar Vacumat 
iekārtu 

Patēriņš vienai kārtai (g/m2) 50 - 60 90 - 120 

 
Produkts ir gatavs lietošanai, bet, lai izvairītos no pārāk biezas 
kārtas veidošanās, iesakam pirmajai kārtai pievienot 5% ūdens. 
 
Ja produktu smidzina atbilstošos apstākļos, jālieto A2/P3 tipa 
respirators. 
Substrāta forma un veids, koksnes mitrums ietekmē produkta 
patēriņu. Lai iegūtu precīzāku produkta patēriņu konkrētam 
objektam, rekomendējam izgatavot krāsu paraugu uz paredzētās 
koka virsmas. 
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Žūšanas laiks  
(23oC temperatūrā un 50% relatīvā 
mitruma) 

 

                            

Putekļu pielipšana (ISO 1517)                           pēc apm. 30min 

Sauss slīpēšanai                               pēc apm. 3-4 h 

Sauss atkārtotam pārklājumam    pēc apm. 3-4 h 

Sauss krautnēšanai                          pēc apm. 12 h 

 
Minētie skaitļi ir tikai vadlīnijas. 
Žūšanas laiks atkarīgs no koka sugas, slāņa biezuma, 
temperatūras, gaisa plūsmas ātruma un relatīvā gaisa mitruma. 
 
Izvairīties no tiešiem saules stariem (ļoti ātra žūšana). 
 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 

Tīrīt ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. 
 
Piekaltušo krāsas kārtu tīrīt ar  
ADLER Aqua-Cleaner 80080 vai ar krāsas noņēmēju 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125. 
 

Substrāta sagatavošana 

Substrāts Ēvelēts, slīpēts vai raupji zāģēts skujkoks. 
 

Substrāta īpašības 
 

Kokam jābūt sausam, tīram, izturīgam, bez taukiem un vaska un 
bez koka puteikļiem, skaidām.  
Priekšnoteikums pārklājuma ilgmūžībai ir koka konstrukciju 
apdares instrukciju ievērošana. 
 

Koksnes mitrums  12 – 15 % 
 

Substrāta apstrāde Optimālai pārklājuma noturībai mēs rekomendējam gludi 
noslīpēt ar Nr. 80  smilšpapīru šķiedras virzienā.  
Kārtīgi notīrīt virsmu, arī no sveķiem un sveķu kabatām. Noslīpēt 
apaļas asās malas. 
 

Pārklājuma sistēma 

Impregnēšana 
 
 

Ja ir nepieciešama aizsardzība pret zilējumu, lignīnnoārdošām 
sēnītēm un kukaiņu bojājumiem, uzklājiet 1 kārtu 
Lignovit Impragniergrund 53134 (impregnējošs pārklājums).  
 

Pamata pārklājums 
(gruntējums) 

1 x Lignovit Platin 53289 ff 
Lai izvairītos no pārāk biezas kārtas veidošanās, iesakam pirmajai 
kārtai pievienot 5% ūdens. 
 

Starpslīpēšana 

 

Viegli noslīpēt ar Nr. 220 - 240  smilšpapīru. 
Atdalīt koka putekļus. 
Slīpējot lietot putekļu masku P2.   
 

Nobeiguma pārklājums 1 x Lignovit Platin 53289 ff 



Tehnisko datu lapa   
 

06-13 (aizstāj 01-13) ZKL 5318 Lapa 3no 4 
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Tel.: 0043/5242/6922-301 
e-mail: technical-support@adler-lacke.com 
Izplatītājs Latvijā: www.rozemar.lv tel.29447303   

Kopšana un atjaunošana 

Kopšana Kalpošanas ilgums atkarīgs no dažādiem faktoriem. Tie ietver 
laika apstākļu tipu, konstruktīvo aizsardzību, mehānisko slodzi 
un izvēlētās krāsas toni. 
Saglabāšanas darbi jāveic savlaicīgi, lai panāktu ilgmūžību. 
Rekomendējam ikgadēju virsmas pārbaudi. 
Mehāniski bojātās vietas jāremontē, izmantojot orģinālos 
materiālus. 
 

Atjaunošana un 
renovācija 

Atjaunošana ar Lignovit Platin 53289 ff  vai Pullex Color 50530 ff. 
Koksni, kas ir kļuvusi pelēka, apstrādā ar Pullex Renovier-Grund 
50236 ff un Pullex Color 50530 ff. 
 

Norādījumi pasūtot 

Iepakojuma izmēri 4 l un 18 l 
 

Krāsu toņi/ spīduma 
pakāpes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lignovit Platin  53289 
Achatgrau (ahāta pelēks) 53292 
Onyxschwarz (oniksa melns) 53320 
Karnelolrot (karneola sarkans) 53319 
Granatbraun (granāta brūns) 53318 
Topasgrau (topāza pelēks) 53317 
Pyritgrau (pirīta pelēks) 53316 
Quarzgrau (kvarca pelēks) 53294 
Rubinrot (rubīna sarkans) 53297 

 
Citus krāsu toņus var iegūt ADLER promix colour maisīšanas 
sistēmā. 

• Lai nodrošinātu krāsas viendabiģumu, lietojiet vienas 
partijas materiālu dotajai virsmai. 

• Ļoti ieteicams krāsu paraugu izveidot uz orģinālās 
virsmas koksnes parauga, lai pārliecinātos par izvēlēto 
krāsu toni. 
 

Blakusprodukti Pullex Renovier Grund (atjaunojoša grunts) 50236 ff 
Pullex Color 50230 ff 
Lignovit IG 53134 
ADLER Aqua-Cleaner 80080 
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 
Lignovit IG 53134 
Lignovit Lasur 53135 
 

Pārējās piezīmes 

Uzglabāšanas stabilitāte 

 

Vismaz 1 gads orģināli pildītos iepakojumos. 
Uzglabāt vietā, pasargātā no mitruma, tiešiem saules stariem, 
sasalšanas un augstām (virs +30OC)  temperatūrām. 
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Tehniskie dati VOC- satura limits Lignovit Platin (Kat.A/d):  130 g/l (2010). 
Lignovit Platin satur maksimums 60 g/l VOC      
              

Informācija attiecībā uz 
drošību 

 

Lūdzu skatīt drošības datu lapu. Aktuālā versija pieejama 
internetā www.adler-lacke.com pēc pieprasījuma. 

 


