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Pret atmosfēras iedarbību izturīga eļļa
 - Efektīvi iesūcas koksnē, neveido plēvīti
 - Piešķir virsmai hidrofobas īpašības
 - Aizsargā pret saules starojumu
 - Novērš ūdensaugu un pelējuma izplatīšanos uz virsmas

 PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
Koksni aizsargājoša, pret laika apstākļu iedarbību izturīga eļļa jaunu un iepriekš 
eļļotu koku virsmu apdarei un aizsardzībai, labi iesūcas virsmā. ”Pinotex Terrace 
& Wood Oil” piešķir virsmai hidrofobas un netīrumus nepiesaistošas īpašības, 
uzlabo nodilumizturību, akcentē un saglabā koksnes dabisko tekstūru. Produkts 
satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. 

 PIELIETOJUMS 
Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš ar koksnes aizsarggruntējumu vai eļļu 
apstrādātu koku (priede, egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu un no cietāku 
koku sugu koksnes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu un citu 
ārējo virsmu apdarei. Produkts ir piemērots arī fasāžu un baļķu virsmu apdarei.

 PAMATVIRSMA 
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.

 VIRSMAS SAGATAVOŠANA 
• Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem 

(trupe, pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mit-
rumsaturam mazākam par 18%.

• Apstrādājot sveķainu koksni (lapegle, ciedrs utt.), virsma iepriekš jānomazgā 
ar produktu “Pinotex Terrace & Wood Cleaner”, lai panāktu labāku eļļas iesūk-
šanos.

• Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) 
jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. «Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu 
iepriekšējā apstrāde»). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt 
koksni (piem., smilšstrūklas aparāts, augstspiediena mazgāšana).

• Lai panāktu labāku iesūkšanos, vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārta, 
kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jānoņem no virsmas, izmantojot 
cietsaru suku un mazgāšanas līdzekli “Pinotex Terrace & Wood Cleaner”.

• Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jā-
noņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), termisko (gaisa pūtējs, infrasar-
kanais starojums) vai ķīmisko paņēmienu (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas 
nodrošinās vienmērīgu krāsas toni turpmākā virsmas apstrādē ar koksnes 
aizsarglīdzekli.

• Koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un sastip-
rināšanas saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms 
virsmas beigu krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

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

nas noteikti jānogruntē!
• Pirms gruntēšanas jāpārliecinās, vai koksne ir pilnīgi sausa.
• Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, uz jaunas vai no vecās krāsas attīrī-

tas koka virsmas jāuzklāj 1-2 kārtas bezkrāsainā koksnes gruntēšanas aizsar-
glīdzekļa “Pinotex Base”. Koksnes beigu apdare veicama ne ātrāk kā 24 stun-

das pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu apstrādes un lielāka 
gruntēšanas līdzekļa patēriņa gadījumā virsmas pilnīga nožūšana var turpinā-
ties 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.

 BEIGU APDARE 
• Pirms eļļošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami nožuvusi. 
• Virsmas apdare veicama, uzklājot vairākas kārtas koksni aizsargājošās eļļas 

“Pinotex Terrace & Wood Oil”, līdz koksne ir piesātināta.
• Apmēram 15-20 minūtes pēc eļļas uzklāšanas ar lupatu noteikti jānoņem eļļa, 

kas nav iesūkusies koksnē. Eļļas uzklāšanas laikā ota laiku pa laikam jāno-
slauka ar sausu lupatu.

• Lai panāktu lielāku izturību, nav ieteicams izmantot bezkrāsaino produktu; 
pigmenta pievienošana nodrošina vēlamo dekoratīvo efektu un labāku aizsar-
dzību pret laika apstākļu iedarbību (UV starojums).

• Virsmas, kas ir pakļautas pastāvīgam nolietojumam, saules un lietus iedarbī-
bai, jāapstrādā katru gadu. Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīrītas virsmas jāuz-
klāj viena kārta (līdz piesātinājumam) produkta “Pinotex Terrace & Wood Oil”.

• Pašuzliesmošanas bīstamība! Atliekas, piesārņoti atkritumi un eļļainie tekstil-
materiāli jāsavāc ugunsdrošos traukos, iegremdējot ūdenī, un pēc tam jālikvidē.

 VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI 
• Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsardzībai paredzētā eļļa kārtīgi 

jāsamaisa. Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
• Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku iz-

mantot otu.
• Tā kā ar koksnes aizsardzībai paredzēto eļļu apstrādātas koka virsmas galīgais 

tonis ir atkarīgs no koku sugas, pirms lielu virsmu eļļošanas ieteicams pārbau-
dīt izraudzīto toni nelielā virsmas laukumā.

• Eļļas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +8…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 šķīdi-
nātāja 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. 
• Nedrīkst pieļaut, lai ar “Pinotex Terrace & Wood Oil” pārklātas virsmas atras-

tos tiešā saskarē ar tādām virsmām, kurām ir skāba vai sārmaina reakcija 
(piem., pilnīgi nenožuvis apmetums), jo tā rezultātā var ciest pigmenta saist-
viela.

10-13 m²/l

12 h

8-30°C

TERRACE &
WOOD OIL
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, 
neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā 
tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com 
Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

 TEHNISKIE DATI 

Pielietojums: Ārējās apdares darbiem

Saistviela: Alkīds / lineļļa 

Blīvums: 0,85 ± 0,02 kg/l

Sausnas saturs: 38 ± 2%

Krāsu karte: Pinotex Colour Collection

Žūšanas laiks (23 °C/50% RH): Putekļneuzņēmīga pēc 6 stundām  
Var pārkrāsot pēc 12 stundām

Patēriņš (viena kārta): Ēvelēta koksne 10-13 m²/l (60-85 g/m²)

Atšķaidītājs: Lakbenzīns “Solve W”

Darbarīks: Ota

Darbarīku tīrīšana: Lakbenzīns “Solve W”

Uzglabāšanas laiks neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā:

5 gadi

Izstrādājuma uzglabāšanas 
nosacījumi:

Noslēgtā iepakojumā +5…35 °C 
temperatūrā

Iepakojums: 1L / 3L / 5L / 10L

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

 ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE 
• Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un piededži 

jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli "Cleaner", 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-Cleaner", kārtīgi 
jānoskalo ar ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. 

• Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dziļas impregnēšanas 
līdzekli "Pinotex Impra". Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.   

• Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu) 
• Metāla detaļas. Stiprinot koka dēļu klāju, priekšroka dodama cinkotām naglām un sa-

spraudēm. Iepriekš neapstrādātām metāla detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru 
jānoņem rūsa, pēc tam tās jānogruntē ar krāsu "Professional Traditional Metal Primer" 
vai „Hammerite No.1 Rustbeater”.   

 DARBA DROŠĪBA 
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma 
nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. 
Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀ-
CIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Pirms lietošanas iepazīties ar lietoša-
nas instrukciju.

 VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Pēc darba stingri aizvērt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. 
Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saska-
ņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.




