
 

 

 

KOKSNES AIZSARDZĪBA

 • Efektīvi iesūcas pamatvirsmā
 • Novērš mitruma iekļūšanu koksnē
 • Aizsargā pret saules starojumu
 • Novērš koksnes zilējuma un pelējuma attīstību
 • Eļļa tonējama 40 toņos

PIELIETOJUMS
 • Terasēm, platformām, kāpnēm, laipām un citām lielām 

(horizontālām) koka virsmām. Produkts ir piemērots iepriekš 
eļļotu mīksto koku sugu (priede, egle, ciedrs, lapegle) koksnes, 
kā arī dziļi piesūcinātas koksnes apstrādei.

 • Produkts ir paredzēts ārējo koka virsmu dekoratīvai apdarei 
un aizsardzībai pret laika apstākļu iedarbību. Uzlabo virsmas 
dilumizturību un novērš mitruma iekļūšanu koksnē. Produkts 
satur aktīvās vielas pret koksnes pelējumu un zilējumu. 

PAMATVIRSMAS
Produkta īpašības vislabāk izpaužas ēvelētu virsmu eļļošanā, 
tomēr tāpat var apstrādāt zāģētas koksnes virsmas. Nav 
lietojams tādas koksnes apstrādei, ko ir sabojājušas sēnīšu 
slimības vai kaitēkļi.

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, mitrumsaturs 
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).

 • Lai nodrošinātu labāku piesūcināšanu, no virsmas mehāniskā 
veidā ar cietsaru suku vai mazgāšanu jānoņem vecā atlupušā 
koksnes aizsarglīdzekļa kārta, kā arī nedaudz bojāta vai pelēka 
koksnes kārta.

Pielietojums Ārējās apdares darbiem

Saistviela Alkīds / lineļļa

Blīvums 0,85 kg/l

Sausnas saturs 38 %

Krāsa sk. “Pinotex” krāsu paletē

Žūšanas laiks Sausa taustot pēc 6 stundām
(23 °C, 50% relatīvā mitruma) Var pārkrāsot pēc 12 stundām

Patēriņš (viena kārta): Ēvelēta koksne 10-13 m2/l
 (60-80 g/m2)

 • Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa 
krāsa) pilnīgi jānoņem mehāniski (skrāpis, cieta suka), termiski 
(karstā gaisa fēns, infrasarkanais starojums) vai ķīmiski (krāsas 
noņemšanas līdzekļi). 

 • Koka dēļu stiprināšanai ieteicams lietot cinkotas naglas un 
stiprināšanas elementus. Izmantojot iepriekš neapstrādātas 
metāla detaļas, tās atsevišķi jāaizsargā pret rūsu pirms koka 
virsmas nobeiguma apdares. 

GRUNTĒŠANA
 • Jaunas koka virsmas, kā arī mīksto koku sugu koksnes virsmas 

pirms eļļošanas noteikti jānogruntē! 
 • Pirms gruntēšanas jāpārliecinās, vai koksne ir pilnīgi sausa.
 • Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, uz jaunas vai 

no vecās krāsas attīrītas koka virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas 
bezkrāsainā koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekļa “Pinotex 
Base”. Koksnes beigu apdare veicama ne ātrāk kā 24 stundas 
pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un 
lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga 
nožūšana var turpināties ilgāk par 24 stundām.

 • Sevišķi rūpīgi jāapstrādā dēļu gali, piesūcinot tos līdz 
piesātinājumam.

 • Virsmas gruntēšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. 
Novilcinot apstrādi vai pakļaujot koksni nelabvēlīgu laika 
apstākļu iedarbībai, pasliktinās virsmas un apstrādes līdzekļa 
sasaistīšanās. 

EĻĻOŠANA
 • Pirms eļļošanas jāpārliecinās, vai nogruntētā virsma ir 

pietiekami sausa. 
 • Virsmas apstrādei uz tās jāuzklāj 1-2 kārtas koksni 

Atšķaidītājs  Lakbenzīns “Solve W”

Darbarīki Ota

Darbarīku tīrīšana Lakbenzīns “Solve W”

Uzglabāšanas laiks neatvērtā  
oriģinālajā iepakojumā 5 gadi

Produkta uzglabāšana Slēgtā iepakojumā

Iepakojums 2,5 l / 5 l

TEhNISkIE dATI
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aizsargājošās eļļas “Pinotex Terrace Oil”. 
 • Virsma jāapstrādā līdz piesātinājumam, koksnē neiesūkusies 

eļļa jānoņem ar lupatu ne vēlāk kā aptuveni 15-20 minūšu laikā 
pēc uzklāšanas. Apstrādes laikā ota palaikam jānotīra ar tīru 
lupatu.

 • Lai palielinātu izturību, nav ieteicams lietot bezkrāsainu 
produktu; pigmenta pievienošana nodrošina vajadzīgo 
dekoratīvo efektu un labāku aizsardzību pret laika apstākļu 
ietekmi (tai skaitā pret ultravioleto starojumu).

 • Virsmas, kas pastāvīgi ir pakļautas nodilumam un atrodas 
saules un lietus iedarbībā, jāapstrādā reizi gadā, uzklājot uz 
attīrītas virsmas vienu kārtu produkta “Pinotex Terrace Oil”.

VIRSMAS EĻĻOŠANAS UN kOPŠANAS IETEIkUMI
 • Pirms lietošanas un darba gaitā koksni aizsargājošā eļļa rūpīgi 

jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida. 
 • Tā kā ar koksni aizsargājošo eļļu apstrādātas virsmas beigu 

krāsa ir atkarīga no koksnes šķirnes, pirms lielu virsmas platību 
eļļošanas ieteicams izmēģināt izraudzīto krāsas toni nelielā 
virsmas laukumā.

 • Eļļas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas 
temperatūrai jābūt +5…30 °C (ieteicams +18±2 °C), relatīvajam 
gaisa mitrumam <80 %. Jāizvairās no eļļošanas vējainā laikā, kā 
arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk 
intensīva iztvaikošana var traucēt fungicīdu iesūkšanos koksnē.

 • Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru 
virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi 
atrodas saskarē ar ūdeni un/vai ir pakļautas saules starojumam. 

 • Dēļu galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes 
mitrumizturību.

 • Pirms koka dēļu u.c. detaļu likšanas ieteicams tās pārklāt kaut 
vai ar vienu izstrādājuma kārtu arī apakšpusē. 

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

 • Ekspluatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai 
izmantojams tīrs ūdens, kā arī dabiski vai viegli sārmaini 
tīrīšanas līdzekļi. Augstāka ūdens temperatūra paātrina virsmas 
žūšanu. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. Pēc 
tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU PAMATVIRSMU 
IEPRIEkŠĒJAS APSTRĀdES IETEIkUMI

 • Netīra virsma jāattīra ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki 
un kvēpi jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli “Lavatio”, pēc tam 
virsma kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, ļaujot tai pirms apstrādes 
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 apstrādes tai jāļauj nožūt. 

 • Virsmas, kas atrodas saskarē ar zemi, kā arī slēptas koka 
konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dziļas 
impregnēšanas līdzekli “Impra”. Piesūcinātā virsma nav 
paredzēta krāsošanai. 

 • Mitrā vidē esošas koka virsmas jāpiesūcina līdz 
piesātinājumam ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli “Pinotex 
Base”, pēc tam jāpārklāj ar attiecīgu “Pinotex” sērijas produktu.

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

 • Metāla detaļas. Koka klāja stiprināšanai ieteicams lietot 
cinkotas naglas un stiprināšanas elementus. Iepriekš 
neapstrādātām metāla detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru 
jānoņem rūsa, pēc tam tās jānogruntē ar krāsu “Pansarol Base”.

darba drošība

drošības 
pasākumi

Pirmās palīdzības 
pasākumi

Atkritumu 
likvidēšana

Bīstams videi. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt 
ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Sargāt no bērniem. Izvairīties no tvaiku un aerosolu ieelpošanas. Ja norīts, 
nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. 
Satur tolilfluanīdu, kobalta sāli un 2-butanona oksīmu. Var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Reaģents tolilfluanīds: 0,65 
procenti no masas. 
Pirms lietošanas iepazīties ar lietošanas instrukciju. Lietot tikai tādās vietās, kurās ir izslēgta atklātas uguns vai citu 
aizdegšanās avotu iedarbība. Nodrošināt labu vēdināšanu gan produkta lietošanas, gan pārklāto virsmu žūšanas laikā. 
Izvairīties no nokļūšanas uz ādas un acīs un tvaiku ieelpošanas. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas 
orgānus. Izmantot aizsargcimdus, piemēram, nitrila cimdus. Pietiekami bieži mainīt cimdus. Valkāt brilles, kas aizsargā pret 
šķidruma šļakatām. Valkāt aizsargapģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt, nomainīt notraipīto aizsargapģērbu. 
Atliekas un ar eļļu piesūkušās lupatas savākt ugunsdrošā tvertnē. Uzliesmošanas bīstamība. Aizliegts izliet kanalizācijā, 
augsnē vai ūdenskrātuvēs. 
Ja noticis nelaimes gadījums, ko izraisījusi tvaiku ieelpošana, nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja elpošana ir nevienmērīga 
vai apstājas, veikt mākslīgo elpināšanu. Cietušajam nodrošināt siltumu un mieru, meklēt medicīnisko palīdzību. Ja nokļūst 
uz ādas, nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. Novilkt notraipīto apģērbu. Ja radies ādas kairinājums, meklēt medicīnisko 
palīdzību. Ja nokļūst acīs, skalot acis ar lielu ūdens daudzumu vismaz 10 minūtes, turot acis vaļā. Konsultēties ar acu ārstu. 
Kontaktlēcu lietotājiem pirms acu skalošanas izņemt kontaktlēcas. Ja norīts, neizraisīt vemšanu. Izskalot muti ar ūdeni. 
Meklēt medicīnisko palīdzību, jo pastāv bīstamība, ka produkts var nonākt plaušās un izraisīt ķīmisko pneimoniju. Reaģents 
tolilfluanīds (LD50, perorāli, žurkām): >5000 mg/kg (WHO, 2004, ISBN 92 4 154663 8).
Bīstamos atkritumus (kods: 080111) un neattīrītus iepakojumus nedrīkst likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem, savākt 
atsevišķi un likvidēt drošā vietā. Pilnīgi tukšu un tīru iepakojumu var pārstrādāt.
Satur biocīdu. Lietojiet biocīdus uzmanīgi! Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu! Biocīds 
ir reģistrēts Ķīmisko vielu reģistra datu bāzē (Biocīdu inventarizācijas dati: “http://www.lvgma.gov.lv/chemical/bioc/bioc.
htm”).
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www.pinotex.lv

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.


