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Lignovit Terra                 53010 

Ūdens bāzes ekoloģiska eļļa kokam, kas veidota no atjaunojamām izejvielām 

industriālai lietošanai un mājamatniekiem. 

PRODUKTA APRAKSTS 

Vispārējs apraksts Ekoloģiska eļļa kokam, kas radīta no atjaunojamām izejvielām 
lietošanai iekšdarbiem un āra darbiem. Ar Lignovit Terra var 
iegūt dabisku matētas virsmas apdari ar patīkamu pieskāriena 
sajūtu, kas ir ar ļoti labu un ilgstošu ūdens aizsardzību.  
Viegli lietojamais produkts ir bez šķīdinātāja un mīkstinātāja.  
 

Sevišķas īpašības 
atbilstoši īpašiem 
pārbaužu standartiem 
 
 

 
 
 
 

• Nesatur nevienu ķīmisku koksnes un pārklājuma 
aizsardzības līdzekli. 

• ÖNORM EN 71-3drošs rotaļlietām; atsevišķu elementu 
migrācija (brīvi no smagiem metāliem). 

• ÖNORM s 1555 vai DIN 53160 izturīgs pret sviedriem un 
siekalām. 

• Baubook- konform 

• 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 mājas, koka 
paneļi, koka apšuvums, balkoni, žogi,karkasu būves u.c. 

• Terasu grīdām un režģiem iesakam Pullex Bodenöl 
50527 ff 

 
Apstrāde 

 
 

• Lūdzu pirms lietošanas samaisīt. 

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

• Izvairieties no tiešiem saules stariem apstrādes laikā. 

• Jaunas koka detaļas iesakām noklāt no visām pusēm. 

• No sveķu izdalīšanās krāsojot nevar tehniski izvairīties. 
 

Pārklājuma sistēma 

 
 
 

 

Substrāts Patēriņš 

Pārklājumu skaits 2 x 

Raupji zāģēta virsma (m2/ l) Aptuveni 8 

Gludi ēvelēta, slīpēta virsma  (m2/ l) Aptuveni 10 

 
Produkts ir gatavs lietošanai. 
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 (20oC istabas 

temperatūrā un pie relatīvā 
mitruma 50 %) 

 

 

Sauss slīpēšanai                                pēc apm. 6 h 

Sauss atkārtotam pārklājumam     pēc apm. 6 h 

Sauss krautnēšanai                           pēc apm. 6 h 

 
Minētie skaitļi ir tikai vadlīnijas. 
Žūšanas laiks atkarīgs no koka sugas, slāņa biezuma, 
temperatūras, gaisa plūsmas ātruma un relatīvā gaisa mitruma. 
 
Augsts gaisa mitrums un /vai zema temperatūra paildzina 
žūšanas laiku. 

Instrumentu un iekārtu 
tīrīšana 

 

Tīrīt ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas. 
 
Iekaltušu krāsu mazgā ar ADLER Aqa-Cleaner 80080 vai ADLER 

Abbeizer Rote Krähe 95125. 

 

Substrāta sagatavošana 

Substrāts Ēvelēts skujkoks, slīpēts vai raupji zāģēts. 

Substrāta īpašības 
 

Kokam jābūt sausam, tīram, izturīgam, bez taukiem un vaska un 
bez koka puteikļiem, skaidām. Lūdzu ņemiet vērā ÖNORM B 
2230-1. 
Skatīt arī VOB, sadaļa C, DIN 18363, punkts 3; darbs ar krāsām 
un lakām. 
Priekšnoteikums pārklājuma ilgmūžībai ir koka konstrukciju 
apdares instrukciju ievērošana. 

Koksnes mitrums  12 – 15 % 
 

Substrāta apstrāde Koks, koksnes materiāli iekštelpām 
Noslīpēt asās malas, nogriezt sveķus un sveķu kabatas.  
Koks, koksnes materiāli ārtelpām 
Optimālai pārklājuma noturībai mēs rekomendējam gludi 
noslīpēt ar Nr. 80-120  smilšpapīru, pamatīgi notīrīt virsmu, arī 
no sveķiem un sveķu kabatām. Noslīpēt apaļas asās malas. 
 
Sveķainos kokus ar novilcinātu žāvēšanu/ kalšanu    apstrādāt 

(aizpildīt) ar ADLER Nitroverdünnung 80001 šķīdumu. 

 
Lūdzu, izvēlieties attiecīgo papildus informāciju, un pieprasiet 
attiecīgo produkta tehnisko datu lapu.  
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Pārklājumu secība 

Impregnēšana Ja nepieciešams, āra apdarei pret zilējuma un pelējuma sēnīšu 
un kukaiņu iedarbību, 1 x ar Lignovit IG 53134 impregnantu 
(attiecas uz attiecīgo pastāvības klasi saskaņā ar EN 350-2, 3 – 5). 
 
 

Pamata pārklājums 
(gruntējums) 

1 x Lignovit Terra 53010 ff 
Žūšanas laiks aptuveni 6 stundas. 
 

Nobeiguma pārklājums 1 x Lignovit Terra 53010 ff 
 

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 apkopi. 
Ja nepieciešams, jānotīra virsma no putekļiem un netīrumiem, 
un ar otu jāuzklāj 1 plāna kārta ar Lignovit Terra 53010 ff.  
 

Atjaunošana un 
renovācija 

Vecais pārklājums jānoslīpē līdz veselai koksnei.  
Neizturīgos posmus balkoniem/teraseēm izzāģēt. 
Koksni, kas ir kļuvusi pelēka, apstrādā ar ADLER Holzengrauer 
96348. 
Būvniecības pārkrāsošana. 
Lūdzu, pieprasiet attiecīgo produkta tehnisko datu lapu.  
 

Norādījumi pasūtot 

Iepakojuma izmēri 4 l; 22 l 
 

Krāsu toņi 
 

 

Bāzes krāsas tonēšanai standarta toņos pieejami ADLER mix 
maisīšanas sistēmā: 
Bāzes krāsas: 
Bāze W30   53010 

• Gala tonis veidojas izvēlētā toņa nokrāsas, koksnes 
pamata nokrāsas, impregnanta toņa un gala pārklājuma 
toņa.  

• Ļoti ieteicams krāsu paraugu izveidot uz orģinālās 
virsmas koksnes parauga. 

• Lai nodrošinātu līdzību ar toņu karti, izmantojiet tikai 
materiālus ar tādu pašu partijas numuru uz virsmas, kādi 
tur minēti. 

• Vislabākā izturība pret atmosfēras iedarbību ir vidējās 
krāsas tonim. 
 

 
Blakusprodukti Lignovit IG 53134 
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ADLER Nitroverdünnung 80001 

ADLER Aqua-Cleaner 80080 

ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 

ADLER Holzentgrauer 96348 
 
 
 
 

Pārējās piezīmes 

Uzglabāšanas stabilitāte 

 

Vismaz 1 gads orģināli pildītos iepakojumos. 
Uzglabāt vietā, pasargātā no mitruma, tiešiem saules stariem, 
sasalšanas un augstām (virs +30OC)  temperatūrām. 
 

Tehniskie dati Piegādes viskozitāte    aptuveni 15 s pēc DIN 53211 (4 –mm-
Becher, 20oC) 
VOC- satura limits Lignovit Terra (Kat.A/e):  130 g/l (2010). 
Lignovit Terra satur <5 g/l VOC      
              

Informācija attiecībā uz 
drošību 

 

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

 


