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ADLER Floor-Start                               42110 

 

Produkta apraksts Ūdenī šķīstošs vien-komponenta grunts pārklājums uz 
poliuretāna-akrila dispersijas bāzes lapu koku un skujkoku 
virsmām. Izolē miecvielu komponentus koksnē. Neuzceļ koksnes 
šķiedras, zema sānu virsmu salipšana grīdām ar šaurām lamelēm. 
 

Pielietojuma jomas 
                      

 

Var lietot visām koku sugām; īpaši labi piemērots cieto lapu koku 
sugu, kā piemēram- ozola un oša apdarei.  
 

Uzklāšanas metode 
 

Ar otu- mīksta akrila ota 
Ar rullīti- rullītis ar īsiem pūkainiem matiņiem. 

 

Virsmas sagatavošana Materiālam jābūt sausam, tīram no netīrumiem- eļļām, taukiem, 
vaska. 
Ja virsmā ir smalkas plaisas un šuves, tā jānoslīpē ar 120 nr. 
smilšpapīru un virsma jānošpaktelē ar špakteļmasu, kas 
pagatavota no koka putekļiem un ADLER Floor-Fill attiecībā 1:2. 
Pēc nožūšanas (aptuveni pēc 1 stundas) atkārtot slīpēšanu ar 120 
nr. smilšpapīru. 
 

Gruntējums Uzklāt bagātīgu kārtu ADLER Floor-Start 42110.  
Neizmantot uzliešanas metodi.  
Žūšanas laiks aptuveni 2 stundas. Neslīpēt. 
 
Strādājot ar grīdām, kurām ir īpašs krāsu tonis, papildus 
informācija pēc pieprasījuma. 
 

Gala kārta 2 kārtas ADLER Foor-Classic 42120 vai 2 kārtas ADLER Foor-Finish 
42140. Viegla starpslīpēšana ar 240 nr. smilšpapīru vai ar 120 
slīpējamo režģi. 
Slīpēšanas putekļus savākt ar mitru drānu. 
 

Atšķaidīšana Produkts ir gatavs lietošanai un to nav paredzēts atšķaidīt.  
 

Objekta un darba 
temperatūra 

Ne zemāka par +10oC. 
Augsts gaisa mitrums un/vai zemas temperatūras palēnina 
žūšanas procesu. Nepieciešams parūpēties par telpu ventilāciju 
žūšanas laikā. Darba laikā izvairīties no tiešiem saules stariem. 
 

Žūšanas laiks (pie 20oC) Nākamo kārtu var klāt pēc aptuveni 2 stundām. 
 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 

Tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas. 
Likvidēt iekaltušu produktu ar ADLER Abbeizer 95125.  
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Patēriņš (vienai kārtai) 8-10 m2/ l 
 

Iepakojuma izmēri 1 l, 5 l 
 

Uzglabāšanas 
stabilitāte/ glabāšana 

 

1 gads orģināli pildītos iepakojumos. 
 
Glabāt vēsā vietā, nesasaldēt. 

Informācija attiecībā uz 
drošību 

                

Lūdzu sekojiet saistītajām drošības datu lapām! Pēdējo versiju 
var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com. 
 Ievērojiet vispārpieņemtos drošības noteikumus darbam ar maz 
toksiskiem produktiem. 

 


