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ADLER Innenlasur (Interjera lazūra)                  30801 ff 

 

Vispārējs apraksts Ūdenī šķīstoša dekoratīva lazūra uz akrila emulsijas bāzes 

koksnes apdarei iekštelpās. Patīkama smarža, vienkārša 

lietošana. Sastāvā esošie UV filtri un caurspīdīgie krāsu toņi ar 

zīdaino spīdumu ilgstoši saglabā koksnes dabisko izskatu, 

nepieļaujot tās dzeltēšanu. Ilgstoši saglabā savu elastību, ļauj 

kokam „elpot” un izvadīt lieko mitrumu, tādējādi regulējot 

koksnes mitrumu.  
 

Sevišķas īpašības 
 

 

Klasificēts kā augsti-nedegošs saskaņā ar ÖNORM A 1605 sadaļu 

12-5 (novērtējuma klase 5-B). 

Pielietojums 
 
 
 
 

 

Sienu un griestu koka apšuvumam, durvīm (lietot blīvējamo 

materiālu, kas ir piemērots ūdens bāzes krāsām!), mēbelēm, 

koka paneļiem, bērnu istabām. 

 

Piemērots arī parasto, tradicionālo mēbeļu pārkrāsošanai. 

 
Pasteļtoņus lieto tikai I klases eglei, jo savādāk būs redzamas 

plaisas un caurumi. Gadījumā, ja izmanto koksnei ar augstu 

sveķu saturu, pastāv risks, ka zaru vietās izcelsies ar koku 

saistītās krāsas (dzelteni traipi). 

 

Apdares veids Ar otu (akrila ota), smidzinot (zema spiediena miglas 

smidzinātājs). 

Virsmas sagatavošana Jauns pārklājums          - slīpēt ar 180 Nr. smilšpapīru 

Pārkrāsošana                 - slīpēt ar 280 Nr. smilšpapīru 

Jauns pārklājums 2 x ADLER Innenlasur 30801 ff (interjera lazūra), neatšķaidīta 
(vispirms slīpēt ar 280 Nr.smilšpapīru). 

 

Gadījumā, ja ir spundētie dēļi, rekomendējam krāsošanu pirms 
montāžas.   

Pārkrāsošana 1 x ADLER Innenlasur 30801 ff (interjera lazūra), neatšķaidīta 

(vispirms slīpēt ar 280 Nr. smilšpapīru). 

Atšķaidītājs Ūdens; produkts ir gatavs lietošanai. 

Darba un virsmas 
(objekta) temperatūra  

Ne zemāka par +10oC. 

Augsts gaisa mitrume un/vai zemas temperatūras pagarina 

žūšanas laiku. 
Žūšanas laiks (istabas 

temperatūrā 20oC)  

 

 

Slīpējams un krāsojams pēc aptuveni 30 min. 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

Tīrīt ar ūdeni uzreiz nekavējoties pēc darba. Rūpīgi žāvēt 

smidzināšanas iekārtas un instrumentus, lai izvairītos no rūsas 
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veidošanā. Atdalīt iežuvušās krāsas atliekas ar ADLER Abbeizer 

Rote Krähe 95125 (krāsas noņēmējs). 

Patēriņš (vienai kārtai) 10 – 12 m2/l 

Iepakojuma izmēri 375 ml; 750 ml, 2,5 l un 9 l 

 

Uzglabāšana Vēsā vietā, nesasaldēt. 

Derīguma termiņš Vismaz 3 gadi orģinālos, slēgtos iepakojumos. 

Krāsu toņi Bezkrāsains, iespējams tonēt 30801 

Ozols 30802 

Samts 30803 

Valrieksts 30807 

W10 Balts 30810 

W20 bāze tonēšanai 30816 
 

Visus krāsu toņus var jaukt kopā vienu ar otru. Paspilgtināt 
standarta krāsu toni ar ADLER Innenlasur 30801 ff bezkrāsainu. 
Speciāli krāsu toņi no ADLER krāsu jaukšanas sistēmas „Meine 
Lieblingsfarbe” vai Color4You. 

Informācija attiecībā uz 
drošību 
 

Lūdzu skatīt attiecīgo drošības datu lapu.  

Pēdējo versiju var iegūt no interneta vietnes  

www.adler-lacke.com. 
Arī strādājot ar zemas emisijas krāsām, jāievēro kombinēti 
aizsardzības pasākumi. 

 

 


