
DOMUS AQUA

4 h

6-8
m²/l

10-25°C

Produkta īpašības  Ūdenī šķīstoša krāsa kokam, izturīga pret laika apstākļu iedarbību. Veido elastīgu, 
hidrofobu un netīrumu izturīgu krāsas pārklājumu. Krāsai ir ļoti laba toņa un spī-
duma noturība. Tā satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas, kas novērš ūdensau-
gu un sēnīšu augšanu uz krāsotās virsmas. Tonējama pasteļkrāsu gammā. Iz-
mantojot sistēmas apdari (piesūcināšana, gruntēšana un 2 apdares kārtas), 
nodrošina koka virsmai ilgstošu aizsardzību pret laika apstākļu iedarbību.

Pielietojums   Produkts ir paredzēts koka fasāžu, koka norobežojumu, žogu, līstu un karoga 
mastu krāsošanai, veicot ārdarbus.   
Termoplastiskuma dēļ produkts nav piemērots loga rāmju apdarei.

Pamatvirsma  Produkts ir piemērots jaunas un iepriekš krāsotas zāģētas un ēvelētas koka virs-
mas krāsošanai, kā arī iepriekš nogruntētas metāla virsmas (arī galvanizētas virs-
mas), cementšķiedru plātņu un betona apdarei.   
Produkts nav piemērots tādu koka virsmu krāsošanai, kuras ir sabojājušas sēnīšu 
slimības vai kuras iepriekš ir bijušas pārklātas ar krāszemi.

Virsmas sagatavošana  Krāsojamai koksnei jābūt sausai (mitrumsaturam jābūt mazākam par 18%), tīrai 
un bez sēnīšu bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums). Virsmas tīrīšanai izmanto-
jams remdens vai silts ūdens, stipri piesārņotas virsmas tīrīšanai – tīrīšanas lī-
dzeklis “Cleaner” (putekļu, tauku un sodrēju noņemšanai) vai “Bio-Cleaner” (pe-
lējuma un organisko vielu noņemšanai). Vāji saistīta vecās krāsas kārta jānoņem 
ar skrāpja, smilšpapīra, karstā gaisa fēna vai infrasarkano staru lampas palīdzību. 
Jāizvairās lietot tīrīšanas paņēmienus, kas varētu bojāt koksni (piem., smilšstrūk-
las aparāta lietošana). Ar krāsu pārklāta spīdīga virsma jānoslīpē ar smilšpapīru, 
jāattīra no slīpēšanas putekļiem. Zaru vietās jānoņem sveķi, naglas un sastiprinā-
jumi no melnā metāla jānogruntē.

Piesūcināšana  Iepriekš nekrāsota koka virsma 1-2 reizes jāpiesūcina ar biocīdu koksnes aizsarg-
gruntējumu «Pinotex Base». Piesūcināšanas gruntējums palīdz novērst sēnīšu 
slimību (tādu kā trupe un zilējums), kā arī kaitēkļu izplatīšanos. Sevišķi rūpīgi jā-
apstrādā koka apšuvuma gali. Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jā-
ļauj nožūt saskaņā ar prasībām (12-24 stundas). 

Gruntēšana  Pēc tam virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas «Domus Base». Gruntskrāsas 
lietošana kavē mitruma iesūkšanos koksnē un nodrošina apdares krāsas pielip-
šanu pamatnei saskaņā ar prasībām. Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana 
jāveic iespējami agri, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu kok-
sni.

  Iepriekš ar spīdīgu krāsu pārklāta virsma (piem., ar eļļas vai eļļas-alkīda krāsu) vai 
līdz tīrai pamatnei attīrīta iepriekš krāsota virsma jānogruntē ar 1 kārtu krāsas 
«Domus Base».

Fasādes krāsas

Ūdenī šķīstoša krāsa koka mājām
 - Elastīga un pret laika apstākļu iedarbību 
izturīga krāsa kokam, ārdarbiem

 - Ilgu laiku saglabā krāsu un spīdumu 
 - Tonējama plašā krāsu gammā
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Tehniskie dati 

Pielietojums ārdarbi

Saistviela akrila kopolimēra latekss

Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) pusmatēta

Patēriņš 6-8 m²/l atkarībā no virsmas iesūkšanas spējas

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 65%) putekļneuzņēmīga pēc 1-2 stundām, var krāsot pēc 4 stundām

Atšķaidītājs ūdens

Tonēšana tonēšanas sistēma “Acomix”, bāzes toņi BW, BM, BC

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs 

Darbarīku tīrīšana uzreiz pēc lietošanas ar ūdeni

Glabāšana glabāt slēgtā traukā sausā un vēsā vietā (temperatūrai jābūt augstākai par +5 ºC)

Iepakojums 1 l / 2,5 l / 10 l
 

Beigu apdare  Beigu apdarei uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas krāsas «Domus Aqua». Iepriekš ar akrila vai 
lateksa krāsu pārklāta koka virsma rūpīgi jānomazgā, pēc tam jānokrāso, uzklājot 1-2 
kārtas produkta «Domus Aqua». Par koka virsmas krāsošanas darbarīku ir ieteicams 
izmantot otu.

  Nogruntēta metāla virsma, cementšķiedras plātnes vai betona virsma jānokrāso 2 
reizes ar krāsu «Domus Aqua».

  Krāsa «Domus Aqua» ir gatava lietošanai. Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. 
Vajadzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no tilpu-
ma), apdares kārtai uz virsmas jāklāj neatšķaidīta krāsa.

Virsmas tīrīšana  Netīras virsmas tīrīšanai ir lietojams tīrs ūdens, vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīša-
nas līdzekļi. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni. Jā-
izvairās izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus (piem., spirts). 
Mazgāšanai ir ieteicams izmantot remdenu ūdeni, karsts ūdens var atmiekšķēt krāsas 
kārtu un apgrūtināt tīrīšanu. Par darbarīku lietojams sūklis vai mīksta suka.

Krāsošanas ieteikumi  Krāsošanas un krāsas žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…+25 °C 
(ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam < 80%. Jāizvairās krāsot aukstā, 
mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules 
stari. Krāsošanu vajadzētu atlikt, ja pastāv bīstamība, ka pēc krāsošanas 4 stundu 
laikā ir gaidāmi nokrišņi vai var izkrist rasa.

  Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām. 
Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros. Koka 
apšuvuma galu (šķērsgriezuma laukumu) rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka 
virsmas izturību pret mitruma iedarbību. Pirms jauna apšuvuma uzstādīšanas ir ietei-
cams to apstrādāt ar piesūcināšanas gruntējumu arī no otras puses.

Darba drošība   Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Medicīniska padoma nepie-
ciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sa-
zinieties ar Saindēšanās Informācijas Centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

Vides aizsardzība un atkritumu 
likvidēšana

  Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. 
Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās krāsas atliekas nogādāt bīsta-
mo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšu taru nosūtīt atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmumam.

Ražotājs  «Akzo Nobel», Zviedrija.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija  
tālr.:  67 517 018, info.lv@akzonobel.com

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņē-
miena, laika apstākļiem utt. Sniegto informāciju var izmantot kā instrukciju, izraugoties produktus un darba paņēmienus. Pār-
stāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, neņemot vērā lietošanas instrukcijā minētos norādījumus vai iz-
mantojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta ražotāja pārstāvis. Pārstāvis saglabā tiesības izdarīt 
grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


