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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 
 

WOCA Wood Lye – sārms  
(apvienotā instrukcija baltajam, pelēkajam sārmam) 

 
 
 
Apraksts: Wood lye sārms paredzēts visu koku veidu gruntēšanai iekštelpās, piemēram, grīdai, kāpnēm, mēbelēm un paneļiem. Gruntēšana novērš 
koksnes dzeltēšanu un izceļ koksnes dabīgo struktūru. Atkarībā no izvēlētā sārma - var panākt arī tonētu virsmu. Virsmai ir nepieciešama turpmākā 
apstrāde ar eļļu, laku vai ziepēm. Sārms izmanto, lai panāktu rezultātā gaišāku toni. 
 
Wood lye: sārms ir piejams ar balto vai pelēko pigmentu. 
 
Sertifikāts: Certifikat IBR.  
Instrumenti: skābēm paredzēta birste, neilona ota, rullītis, Woca uzklājējs, plastmasas spainītis. 
Patēriņš: apmēram 8-10 m² ar 1 litru, atkarībā no koksnes veida un virsmas. 
Žūšanas laiks: 20°C temperatūrā apmēram 8-12h. 
 
Lietošanas instrukcija: 
 

1. Koka virsmai ir jābūt labi noslīpētai, līdz 100-120 grauda smilšpapīram, tīrai un sausai. 
2. Vienmēr iesakām pārbaudīt produktu uz koka, lai pārliecināties par koka un produkta saderību. 
3. Sārmu labi jāsakrata un jāielej plastmasas traukā un ik pa brīdim jāsamaisa izstrādes laikā. Ja lejat sārmu plastmasas spainītī, iepakojumā 

nedrīkst palikt pigmenta paliekām. 
4. Sārms ir jāuzklāj vienmērīgā kārtiņā, piemēram, ar Woca uzklājēju, neilona otu vai rullīti koka struktūras virzienā. 
5. Jāklāj atbilstoši patēriņam: 10 m² ar 1 litru. 
6. Atstāt žūt uz apmēram 8-12 h pie 20°C. 
7. Nopulēt vismu ar zaļo vai lillā padu, izsūkt virsmu ar putekļusūcēju. 
8. Apstrādāt virsmu ar elļu, laku vai ziepēm. 

 
Tehiskie dati:  
 
Blīvums: 1,1-1,04. pH-vērtība: 8-10. Derīguma termiņš: 36 mēneši.  Krāsa: balts un pelēks. Instrumentu tīrīšana: ar ūdeni. Uzglabāšana: +10-
25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. Iepakojums:  2,5l. 
Migrācijas tests: EN 71-3. 
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