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Shed and Fence Treatment

Augstas kvalitātes matēta akrila bāzes krāsa ir īpaši izstrādāta, lai 
atgrūstu ūdeni un būtu izturīga pret izbalēšanu. Paredzēta āra 
darbiem, virs zemes esošai svaigi zāģētai koksnei. Ir ūdens 
necaurlaidīga un izturīga pret UV starojumu. Pēc nožūšanas nav 
kaitīga mājdzīvniekiem.

Pārliecinieties, ka krāsojamā virsma ir tīra, sausa, bez putekļiem vai 
cita veida pārklājumiem, kā piemēram krāsas vai lakas. Ja uz 
kokmateriāla ir pelējums, ķērpji, aļģes vai sūnas, tad pirms 
krāsošanas apstrādājiet kokmateriālu ar līdzekli pret fungicīda.

5 litri

Acorn Gold, Dark Chestnut, Dark Oak, Green, Light Brown, Rustic 
Red, Blue and Ebony.

Piemērots āra darbiem.

Pirms lietošanas un izmantošanas laikā kārtīgi 
samaisiet. Krāsošana laikā uzvelciet aizsarg cimdus, lai 
izvairītos no roku nokrāsošanas. Virsmu krāsojiet brīvi 
un vienmērīgi. Noskalojiet augus, ja tie ir notraipīti ar 
krāsu, pretējā gadījumā tie var iekrāsoties. Jaunai 
ēvelētai koksnei pietiek ar vienu krāsas kārtu, bet divas 
kārtas nodrošinās ilgāku kalpošanas laiku. Vecām, ārā 
ilgi esošām virsmām vai neapstrādātām koksnes 
virsmām, klāj divas krāsas kārtas. Nekrāsot mitru koksni, 
vai ja gaisa temperatūra ir zemāka par +10 C, vai ja 
gaidāms lietus. Slīpējot izmantojiet sejas aizsargmasku.

Pirms tīrīšanas maksimāli notīriet produkta paliekas no 
krāsošanas instrumentiem. Pēc tam nekavējoties 
nomazgājiet krāsošanas piederumus siltā ziepjūdenī un 
kārtīgi izskalojiet. Pēc lietošanas kārtīgi aizveriet budžu. 
Nelejiet produkta pārpalikumus ūdens notekcaurulēs un 
kanalizācijas sistēmā.

Neapstrādātiem kokmateriāliem, sētām un šķūņiem.

6 m2 (neapstrādātai koksnei) līdz 12 m2 (gludai, ēvelētai  
koksnei) ar 1 litru, atkarīgs no virsmas faktūras un 
porainības.

Pilnībā sacietē un pārkrāsojama pēc 2 - 4 stundām.

Lai izvairītos no noplūdes, uzglabājiet un transportējiet produktu 
vertikālā stāvoklī. SARGĀT NO SALA.

Ūdens.

Lai iegūtu sīkāku informāciju un padomu, zvaniet pa tālruni 01924 354000
Uzzini vairāk www.jonhstonestrade.com

MINIMĀLS GOS SATURS 0-0.29%
GOS (gaistošie organiskie savienojumi) veicina atmosfēras 
piesārņojumu. ES robežvērtība šim produktam (kateg. A/e): 130g/l 
(2010). Šis produkts satur maks. 3g/l GOS.

• Satur 1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ons. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
• Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā 
informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
• Sargāt no bērniem
• Sausa un tukša tara ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu 
prasībām. Produkta atlikumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējo 
normatīvo aktu prasībām.
• Lietošanas un žūšanas laikā nodrošiniet labu ventilāciju.
• Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm.
• SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. 
Turpināt skalot.
• SASKARĒ AR ĀDU:  mazgāt ar lielu daudzumu ūdeni. Neizmanto-
jiet šķīdinātāju vai vaitspirtu.
• NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 
vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.
• Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

PRODUKTA APRAKSTS VIRSMAS SAGATAVOŠANA

KRĀSOŠANA

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

PIESARDZĪBAS NORĀDĪJUMI

PIEEJAMIE TILPUMI

PIEEJAMIE TOŅI

IETEICAMAIS PIELIETOJUMS

PĀRKLĀJAMO VIRSMU VEIDI

PATĒRIŅŠ

PATĒRIŅŠ

TĪRIET ŪDENĪ

PĀRKRĀSOŠANA

ŽŪŠANAS LAIKS

PĀRVADĀŠANA UN UZGLABĀŠANA

ATŠĶAIDĪTĀJS

GOS SATURS
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