
Apstrādātas koka virsmas ilglaicīga aizsardzība ir 
garantēta: līdz 10 gadiem, apstrādājot ar produktu 
“Wood Paint Aqua”, līdz 12 gadiem – ar produktu 
“Wood Paint Duo VX+”, un līdz 16 gadiem – ar 
produktu “Wood Paint Extreme”, ja tiek ievēroti šādi 
noteikumi:

SAGATAVOŠANAS DARBI
• Produktu izmanto glabāšanas termiņa ietvaros;
• Produkta transportēšanas un glabāšanas laikā ir ievēroti ražotā-

ja ieteikumi;
• Apstrādājamai koka virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu 

bojājumiem (trupe, pelējums, zilējums);
• Atkarībā no virsmas piesārņojuma (putekļi, kvēpi, pelējums, or-

ganiskās vielas) ir izvēlēta piemērota virsmas attīrīšanas meto-
de (sk. papildinformāciju produkta tehniskajā aprakstā) un nav 
izmantoti tādi attīrīšanas paņēmieni, kas var kaitēt koksnei 
(piemēram, smilšstrūklas aparāts);

• Pirms tiek sākta apdare, no virsmas jānoņem vecā atdalījusies 
vai slikti piesaistītā koksnes aizsarglīdzekļa vai krāsas kārta, kā 
arī bojātās vai pelēkās koksnes kārta. Vecās krāsas kārtas no-
ņemšanai var izmantot mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), ter-
misko (gaisa pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko pa-
ņēmienu (krāsas noņemšanas līdzeklis). Ar pamatvirsmu stipri 
saistītas spīdīgas krāsas kārta viegli jānoslīpē ar smilšpapīru.

VIRSMAS APDARE
• Darba izpildē ir ievēroti apdares līdzekļa tehniskajā aprakstā 

minētie nosacījumi un ieteikumi);
• Visos darba posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam 

15–18%;
• Gan krāsošanas, gan produkta žūšanas procesā pamatvirsmas 

un gaisa temperatūrai jābūt robežās no +10 °C līdz +25 °C 
(ieteicams +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam – mazākam 
par 80%.

• Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas 
tieši krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana 
var pasliktināt produkta iesūkšanos koksnē;

• Ja vēlas, krāsas var atšķaidīt saskaņā ar produkta tehniskajā 
aprakstā norādīto apmēru. Beigu apdares kārtai uz virsmas jāuz-
klāj neatšķaidīta krāsa;

• Pirms izmantošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa;
• Par darbarīkiem jāizmanto tikai produkta tehniskajā aprakstā 

ieteiktie darbarīki;
• Produktu lieto tikai uz virsmām, kas ir uzstādītas uz vertikāla 

pamata;
• Iepriekš neapstrādāta tīra koka virsma ilglaicīgākas aizsardzības 

nodrošināšanas nolūkā no četrām pusēm jāpiesūcina ar biocīdo 
produktu “Pinotex Base” vai “Pinotex Wood Primer” (produkta 
izvēlē jābalstās uz pārklājuma tehnisko aprakstu);

• Izvēloties produktu “Wood Paint Extreme” vai “Wood Paint 
Aqua” par segkrāsu, virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas 
“Pinotex Wood Paint Primer”, kas nodrošina segkrāsai prasībām 
atbilstošu sasaistīšanos. Gruntskrāsas izmantošana nepiecieša-
ma gadījumā, ja pamatvirsma ir pārklāta ar spīdīgu koksnes 
aizsarglīdzekli vai krāsu (piemēram, eļļas vai eļļas-alkīda krā-
su);

• Uz virsmas jāuzklāj 2 kārtas (jauna koka virsma) vai 1–2 kārtas 
(iepriekš krāsota virsma) krāsas. Minimālais nepieciešamais 
žūšanas laiks starp divām kārtām ir minēts produkta tehniskajā 
aprakstā;

• Jāievēro produkta tehniskajā aprakstā ieteiktās patēriņa nor-
mas;

• Koka apšuvuma šķērsgriezumu gali jāapstrādā līdz piesātināju-
mam, jo tas ļauj palielināt koka virsmas izturību pret mitrumu.

PRASĪBAS KONSTRUKCIJAI
• Koka apšuvums ir uzstādīts, ievērojot labas būvniecības tradīci-

jas, proti, nodrošināta iespēja rūpīgi vēdināt koka apšuvumu no 
mugurpuses; jumts un ūdensnoteku sistēma ir kārtībā, tāpat 
drenāža apkārt mājai ir lietošanas kārtībā un funkcionē; koka 
virsmas atrodas ne zemāk kā 30 cm augstumā no zemes virs-
mas;

• Koka apšuvuma un detaļu nostiprināšanai ieteicams dot priekš-
roku cinkotām naglām un sastiprināšanas saspraudēm. Izman-
tojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, pirms koka virsmas 
beigu apdares tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli;
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• Apstrādātā koka virsma nedrīkst tikt pakļauta tādai iedarbībai, kas 
neļauj saglabāt ilglaicīgumu, piemēram, tādai kā kodīgas ķimikā-
lijas, augsta temperatūra, saskare ar svaigu apmetumu, pastāvīga 
ūdens iedarbība vai kontakts ar zemes virsmu utt;

• Apstrādātai koka virsmai ir nodrošināta pietiekama aizsardzība lai-
kā, kad tuvumā tiek veikti darbi, kas to var bojāt (apmešana, meti-
nāšana, slīpēšana).

VIRSMAS KOPŠANAS NORĀDĪJUMI
• Ne retāk kā reizi gadā jāveic koka fasādes apskate;
• Vismaz reizi divos gados koka virsma jānomazgā ar ūdeni un ziepēm 

vai neitrāliem tīrīšanas līdzekļiem, lai no virsmas noņemtu netīru-
mus un pelējumu;

• No sveķu ligzdām izdalījušies sveķi bez vilcināšanās jānoņem, lai 
tie nebojātu apstrādāto virsmu;

• Laika gaitā erozijas dēļ pabalējusī virsmas nokrāsa un matēta spī-
duma parādīšanās ir dabiski procesi, un tos nevar uzskatīt par 
reklamācijas iemeslu;

• Gamintojas neatsako už dažų lupimąsi nuo paviršiaus, jei to prie-
žastis yra medienos trūkinėjimas dėl didelio medienos tūrio 
pasikeitimo arba netinkamai apdorotų sandūrų; 

• Dažyto paviršiaus priežiūros intervalai priklauso nuo paviršiaus bu-
vimo vietos (pvz., pramoninė aplinka, intensyvaus eismo keliai arba 
jūros artumas), oro sąlygų ir orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu.

APSTĀKĻI, KAS SAMAZINA APSTRĀDĀTĀS 
VIRSMAS IZTURĪBU

• Iepriekš minētie nosacījumi nav ievēroti darba procesā vai turpmā-
kās ekspluatācijas gaitā;

• Koka virsmas formas, izvietojuma vai izmēra dēļ ir apgrūtināta virs-
mas sagatavošana un krāsošana;

• Uz apstrādātās virsmas ir bojājumi vai defekti, kas radušies, pie-
mēram, koksnes slimību, deformācijas, plaisāšanas, koksnē esošā 
tanīna vai sveķu izdalīšanās vai dabiskās erozijas rezultātā;

• Visas iepriekš minētās īpašības, apstākļi vai trūkumi neattiecas uz 
noteiktajiem izturības nodrošināšanas faktoriem, jo krāsas ražotājs 
nevar kontrolēt visus materiālus, darbarīkus, uzklāšanas metodes, 
transportēšanu, glabāšanu, lietošanu un citus saistītos procesus.
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