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Pine Tar Vitriol 
 Atšķaidīta priežu sveķu darvas lazūra pelēkā tonī 

 Vispārēja informācija 

Pine Tar Vitriol ir oriģinālās priežu darvas sajaukums 
ar Gum terpentīnu un pelēku pigmentu, kas veido 
šķidrākas konsistences darvu pelēkā vara tonī. Šī 
darva piešķir modernu un dabas pēlēku toni 
apstrādātai virsmai. Darvai ir ļoti laba koksnē 
iesūkšanās spēja un tā ļauj koksnei elpot. Ļoti labi 
impregnē koksni un nodrošina ūdeni atgrūdošu 
virsmu. Pievienotais pigments aizsargā koksni pret 
saules UV starojumu un satur 100% aktīvās 
sastāvdaļas (sveķi, eļļas u.c.). 

Priedes darva  ir dabīga koksnes aizsardzība, tā 
sastāv no dažādiem sveķu un terpēnu veidiem. Sveķi 
ir koka dabiskais veids kā pasargā sevi no 
mikroorganismiem un dziedē bojājumu vietas. 
Terpēns ir šķīdinātājs un tas paātrina priežu darvas 
žāvēšanas procesu. Priežu darvu ražo izmantojot 
krāsnis no bagātīgi sveķainiem kokiem.  

Produkta pielietojums 

Pine Tar Vitriol var izmantot uz neapstrādātām 
koka virsmām vai iepriekš apstrādātām ar priežu 
sveķu darvu, koka paneļiem, koku, piemēram, 
fasādēm, žogiem, koka nojumes, palešu rāmjiem utt. 

 Uzklāšanas instrukcija 

Labākie rezultāti tiek sasniegti, ja krāsošana tiek veikta 
siltos laika apstākļos, vismaz +10 grādi pēc Celsija. Tad 
ar produktu kļūst vieglāk strādāt un tas vieglāk iekļūst 
virsmā. NAV nepieciešams pievienot terpentīnu. 

Pine Tar Vitriol nedrīkst uzklāt koksnei, kas 
iepriekš apstrādāta ar sedzošu pārklājuma krāsu 
tipiem. 

Tā kā pigments nogulsnējas uzglabāšanas laikā, pirms 
krāsošanas ir svarīgi rūpīgi samaisīt. Samaisiet dažkārt 
krāsošanas laikā. Darva ir ražots produkts no dabas 
materiāliem, tādēļ tā izskats var atšķirties dažādāiem 
partijas nr..Ja jums ir dažādas partijas nr. iepakojumiem, 
vēlams produktus sajaukt kopā, lai izvairītos no toņa 
atšķirībām. 

Izmantojiet cietu birsti, lai noņemtu putekļus, 
netīrumus un  nolupušās krāsas. Nomazgājiet aļģes 
un pelējuma vietas. Pirms krāsošanas virsmai jābūt 
sausai. Krāsojiet tieši bez gruntēšanas. Izmantojiet 
otu. Var arī izsmidzināt.  
Krāsojiet divas reizes, lai nodrošinātu optimālu 
aizsardzību un labāko krāsas toni. Otro kārtu krāsot 
pēc 1-2 dienām. 

Nodrošiniet labu ventilāciju. Krāsojiet laukā. Materiālu 
oriģinālā drošības datu lapa un krāsošanas norādījumi 
skat. www.tjärlek.se; www.auson.se

Iepakojums 

60590401 / 1 l  
60590473 / 3 l  
60590556 / 10 l 

 Tehniskā informācija 
Krāsa: Pelēka (matēta) 

Blīvums: 0,94 ± 0,03 kg/lit 

Sausais atlikums: 48% 

Patēriņš: 6-10 m2/l atkarībā no noklājamās koka virsmas (zāģets/ ēvelēts)

Žūsanas laiks: No dažām dienām līdz vairākām nedēļām, atkarībā no tā vai ēvelēts vai zāģēta 
zāģmateriāla koksne, biezums, un cik labi darva iekļūst substrātā. 

Atšķaidīšana: Auson Gum terpentīns. Pievērs uzmanību! Nelietot vaitspirtu 

Tīrīšana: Auson Gum terpentīns, alkohols vai ziepjūdens. 

Uzglabāšana: 36 mēneši (neatvērtā tarā) 

http://www.tjärlek.se/



