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Svensk Svart Slamfärg, zviedru tradicionālā melnā krāsa 

Zviedru tradicional̄ā melnā kras̄a. Krāsa nodrošina virsmu, kas "elpo" un dabıḡā veidā aizsargā koksni. Spıd̄ums: pilnıb̄ā matēts.

PIELIETOŠANA
Ar šo krāsu ir apstrādājamas virsmas, kas iepriekš bijušas krāsotas ar tāda paša tipa krāsu vai neapstrādātus zāģmateriālus un 
neēvelētu koku. 

Krāsa la̦uj sienām elpot, lai mitrums varētu iztvaikot caur sienām. 
Krāsa domāta neapstrādātam kokam, nekad neizmantojiet Svensk Svart Slamfarg ēvelētiem dēļiem!

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Krāsošana uz jaunas virsmas: Krāsojiet ar krāsu, kas atšk̦ aidıt̄a ar apm. 10% ūdens. L̦ aujiet nožūt 24 stundas un otro reizi 
krāsojiet ar atšk̦ aidıt̄u krāsu. Krāsu uzklāj pēc iespējas plānāk, lıd̄z tiek sasniegts pietiekams pārklājums.   

Krāsošana uz iepriekš krāsotas ar tāda paša tipa krāsu virsmas: Ar slotu un stieplu̦ birsti no virsmas notır̄iet visus 
netır̄umus un atlūpušo krāsu. Notır̄iet puteklu̦s ar mık̄stu suku, izmantojiet aizsargmasku. Noskalojiet virsmu ar ūdens šlū̦teni. 
Pirms krāsošanas la̦ujiet virsmai nožūt. Krāsojiet ar krāsu, kas atšk̦ aidıt̄a ar apm. 10% ūdens. Krāsu uzklājiet pēc iespējas 
plānāk, lıd̄z tiek sasniegts pietiekams pārklājums.  

Uzklāšanas un žūšanas laikā apkārtējā gaisa, virsmas un krāsas temperatūrai jābūt virs + 50 ° C un relatıv̄ajam gaisa 
mitrumam zem 80%. Izvairieties no krāsošanas tiešos saules staros vai uz siltām virsmām.   

Ja koksnē pastāv pelējuma sporu risks, vispirms apstrādājiet ar pretpelējuma lıd̄zekli. Krāsu uzklāj plānās kārtās. Krāsojiet no 
augšas uz leju. Ja rodas krāsas zvın̦̄ ošanās, notır̄iet valē̦ju materiālu un pārkrāsojiet.  

Pirmo reizi krāsa var “aizsprostoties” ap nagu galvām, mezgliem un svek̦iem bagātās vietās. Jūs varat rupjāk apstrādāt šıs̄ 
vietas ar rupju smilšpapır̄u.   

Uzglabāšana Uzglabāt vēsā vietā. Nedrık̄st likt sasalt.
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Sausais atlikums Apm. 32 % no tilpuma
Pigments Triirona tetraoksıd̄s
Saistviela Linsēklu ell̦a̦, kviešu milti
Gaistošie organiskie savienojumi (GOS) Produkts satur maks. 130 gramus GOS/l. Robezv̌ērtıb̄a ir 0 grami GOS/l (kat. A/d). 
Praktiskai spatēriņš Apm. 3 m2/l
Blīvums apm. 1.1 -1.2 g/ml
Žūšanas laiks pie +230C / relatīvais gaisa mitrums 50% Pārkrāsot var pēc 4 h 
Instrumentu tīrīšana Ar ūdeni
Spīdums Pilnıḡi matēts
Krāsa Melna
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