
 

 

 

KOKSNES AIZSARDZĪBA Dekoratīvs koksnes apdares līdzeklis, 
veicot iekšējās apdares darbus

 • Ūdenī šķīstošs
 • Ātri žūstošs izstrādājums
 • Iekļūst koksnes porās
 • Piemīt vāja smaka
 • Izstrādājums akcentē koksnes skaisto tekstūru
 • Apgrūtina mitruma iekļūšanu koksnes virsmā
 • Ļauj koksnei elpot

PIELIETOJUMS
 • Jaunām un no vecās krāsas attīrītām koka virsmām, veicot 

iekšējās apdares darbus, piem., sienām, griestiem, durvīm, 
mēbelēm. 

 • Izstrādājums ir paredzēts koksnes dekoratīvai apdarei. 

PAMATVIRSMAS
 • Piemērots zāģētas un ēvelētas koka virsmas apdarei. 
 • Izstrādājums nav paredzēts ar sēnītēm vai kaitēkļiem bojātas 

koksnes apstrādei.

PAMATVIRSMAS SAGATAVOŠANA
 • Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un kvalitatīvai, tā nedrīkst 

būt ar sēnīšu (pelējuma, trupes un zilējuma sēņu) bojājumiem. 
Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitruma saturs 
nedrīkst pārsniegt 20%. 

 • Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, 
organiskās vielas) jāizraugās piemērots virsmas attīrīšanas 
paņēmiens (sk. Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējas 
apstrādes ieteikumi). Jāizvairās lietot tādus attīrīšanas 
paņēmienus, kas varētu bojāt koksni (piem., attīrīšana ar 
smilšstrūklas aparātu).

 • Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa 
krāsa) pilnīgi jānoņem vai nu mehāniski (skrāpis, cieta suka), 
termiski (karsts gaiss, infrasarkanais starojums), vai ķīmiski 
(krāsas noņemšanas līdzekļi). Tādējādi tiek nodrošināts 
vienmērīgs krāsas tonis sekojošā virsmas apstrādē.

 • Stiprinot koka dēļu klāju, priekšroka dodama cinkotām 

Pielietojums Iekšējās apdares darbiem

Saistviela Alkīdsveķi

Blīvums 1,0 kg/l

Sausnas saturs 9 %

Krāsu karte Pinotex

Žūšanas laiks Putekļneuzņēmīga 
(23°C, 50% RH) pēc 2 stundām 
 Var pārkrāsot pēc 12 stundām

Patēriņš Zāģēta koksne 5-8 m²/l
(viena kārta) Ēvelēta koksne 12-16 m²/l

naglām un saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla 
detaļas, tās atsevišķi jāaizsargā pret rūsu pirms koka virsmas beigu 
apdares. 

 • Lai iegūtu gludāku beigu virsmu pirms tīras ēvelētas koksnes 
virsmas pārklāšanas ar izstrādājumu, virsma jāsamitrina ar ūdeni, 
bet pēc tam slīpējot jānoņem pacēlušās koksnes šķiedras.

KRĀSOŠANA
 • Pirms virsmas krāsošanas jāpārliecinās, vai koka virsma ir 

pietiekami sausa. 
 • Virsmas krāsošana jāveic 1-2 reizes ar koksnes aizsarglīdzekli 

“Pinotex Interior”.  
 • Zāģētas koksnes pamatvirsma un katra nākamā līdzekļa kārta 

padara krāsu tumšāku. 
 • Virsmas, kurām nepieciešams nodrošināt nodilumizturību un 

kuras ir pakļautas piesārņojumam, ieteicams papildus pārklāt 
ar 1-2 kārtām lakas (piem., “Celco Aqua”, “Celco Terra”). Pirms 
pārlakošanas jāpārliecinās, vai koka virsma ir pilnīgi sausa.

Atšķaidītājs Ūdens

Darbarīki Ota, sūklis

Darbarīku tīrīšana Ūdens

Uzglabāšanas laiks neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā 2 gadi

Izstrādājuma uzglabāšanas 
nosacījumi Noslēgtā iepakojumā, 
 +1…35°C temperatūrā

Iepakojums 1 l / 3 l /10 l

TEhNISKIE dATI
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VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI
 • Pirms lietošanas un darba gaitā izstrādājums rūpīgi jāsamaisa. 

Izstrādājums ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
 • Pēc pārāk intensīvas samaisīšanas (piem., tonēšanas 

gadījumā) uz laiku var mainīties izstrādājuma reoloģiskās 
īpašības. Vispiemērotākā viskozitāte klāšanai uz virsmas 
atjaunojas apm. maks. 4 stundu laikā pēc tonēšanas.

 • Izstrādājuma uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas 
temperatūrai jābūt +5…30 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam 
gaisa mitrumam <80%. Jāizvairās no krāsošanas caurvējā. 

 • “Pinotex Interior” toņus var sajaukt savā starpā. Vajadzības 
gadījumā izvēlēto krāsu var padarīt nedaudz gaišāku, 
pievienojot izstrādājumam bezkrāsaino “Pinotex Interior”.

 • Lai nodrošinātu viendabīgu krāsas toni lielu virsmu 
pārklāšanas gadījumā, ieteicams sajaukt nepieciešamo 
izstrādājuma daudzumu vienā traukā.  

 • Izstrādājums jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes 
šķiedru virzienā. 

 • Pēc darba nekavējoties jānotīra darbarīki, sausu izstrādājumu 
var noņemt tikai mehāniski.

 • Ekspluatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai 
izmantojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Par 
darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virsma 
jānoskalo ar tīru ūdeni.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU PAMATVIRSMU IEPRIEKŠĒJAS 
APSTRĀdES IETEIKUMI

 • Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti 
putekļi, tauki un piededži jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli 
“Lavatio”, pēc tam virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, ļaujot tai 
pirms krāsošanas nožūt. 

 • Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem 
mehāniski ar mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma 
jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli “Bio-Lavatio”, kārtīgi jānoskalo ar 
ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. 

 • Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā 
piesūcinātu lupatu) un jānolako ar speciālu zaru pārklāšanai 
domātu laku.

 • Metāla detaļas. Stiprinot koka dēļu klāju, priekšroka dodama 
cinkotām naglām un saspraudēm. Iepriekš neapstrādātām metāla 
detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru jānoņem rūsa, pēc tam 
tās jānogruntē ar krāsu “Pansarol Base”. 

darba drošība Sargāt no bērniem. Papildinformāciju par izstrādājumu sk. drošības datu lapā. Izstrādājums ir sertificēts Latvijā.
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Pārstāvis SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr. (+371) 6751 7018 
info.lv@akzonobel.com

Ražotājs Akzo Nobel Baltics AS, Igaunija 

Daži izstrādājuma aprakstā norādītie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var variēties atkarībā no metodes, kādu izmanto izstrādājuma uzklāšanai uz virsmas, laika 

apstākļiem utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas instrukciju neievērošanas vai izstrādājuma nepareizas izmantošanas 

dēļ.  Papildinformāciju var sniegt izstrādājuma pārstāvis. Ražotājs patur tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


