
www.pinotex.lv KOKSNES AIZSARDZĪBA

Eļļa terasēm, mēbelēm un fasādēm
- Piemīt lieliska izturība pret laika apstākļu iedarbību
- Satur UV filtru
- Efektīvi iesūcas virsmā un mazina koksnes plaisāšanu
- Novērš pelējuma izplatīšanos uz virsmas
- Piemīt pavisam viegla smarža

8-10 m²/l

 PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
Ūdens bāzes koksni aizsargājoša eļļa, kam piemīt lieliska izturība pret laika 
apstākļu iedarbību. Eļļa dziļi iesūcas koksnē un novērš mitruma iekļūšanu koksnē 
un koksnes plaisāšanu. Produktam pievienotais vasks uzlabo eļļotās virsmas 
hidrofobitāti un netīrumus atgrūdošas īpašības. Eļļā esošās aktīvās vielas, kas 
novērš pelējuma izplatīšanos, kā arī UV filtrs, kas mazina UV starojuma iedarbību, 
ļauj pagarināt intervālu starp kopšanas eļļošanām.

 PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli vai 
ar koksni aizsargājošu eļļu apstrādātu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu, 
fasāžu, tostarp baļķu virsmu un citu no skujkoku (priede, egle, ciedrs, lapegle) un 
lapkoku sugu koksnes izgatavotu ārējo virsmu, kā arī dziļi piesūcinātu virsmu 
apdarei.

 PAMATVIRSMA
Produkta īpašības vislabāk izpaužas, eļļojot tieši ēvelētas virsmas, taču tas ir 
piemērots arī plāni zāģētu koka virsmu apstrādei.
Ierobežojums – nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnī-
šu slimības vai kurā atrodas koksnes 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 mazgāšanas līdzekli Pinotex Terrace & Wood Cleaner, lai panāktu 
labāku eļļas iesūkšanos.

• Uz virsmas esošos netīrumus (putekļus, kvēpus, pelējumu, organiskās vielas) 
ieteicams noņemt ar sausu suku. Stipri saistīti netīrumi jānoņem ar tīrīšanas 
līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai 
jāļauj nožūt. Zaru vietās sveķi jānoņem mehāniski vai ar lakbenzīnā samitrinā-
tu lupatu. Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, kas var sabojāt koksni 
(piem., smilšstrūklas aparāts, augstspiediena mazgāšana).

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

• Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa krāsa) pilnībā 
jānoņem ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suka, smilšpapīrs), termisko (gaisa 
pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmienu (krāsas noņemšanas 
līdzeklis). Tas nodrošina vienmērīga krāsas toņa panākšanu tālākajā virsmas 
apstrādē ar koksnes aizsarglīdzekli.

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

12 h

8-25°C

 PIESŪCINĀŠANA
• Jaunas, iepriekš neapstrādātas koka virsmas pirms eļļošanas noteikti jāpiesū-

cina!
• Pirms piesūcināšanas jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
•  Lai nodrošinātu maksimālu aizsardzību un vienmērīgu toni, jaunas koka virs-

mas jāpiesūcina, uzklājot 1–2 kārtas bezkrāsainā ūdens bāzes biocīdā pie-
sūcināšanas gruntēšanas līdzekļa Pinotex Wood Primer BPR vai biocīdā 
piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļa uz šķīdinātāja bāzes Pinotex Base 
BPR. Beigu krāsošana veicama ne agrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntē-
šanas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā 
pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.

• Īpaši rūpīgi jāapstrādā šķērsgriezumu gala virsmas, piesūcinot tās līdz piesāti-
nājumam.

• Koka virsmas gruntēšana jāveic visagrākajā posmā. Ja eļļošana tiek veikta
vēlāk vai koksne tiek pakļauta ilglaicīgai laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās 
eļļas sasaistīšanās ar koksni.

 EĻĻOŠANA
• Pirms eļļošanas jāpārliecinās, ka piesūcinātā virsma ir pietiekami nožuvusi. 
• Virsmas apdarei lietojama koksni aizsargājošā eļļa Pinotex Solar Terrace &

Wood Oil, uzklājot vairākas kārtas, līdz koksne ir piesātināta.
• UZMANĪBU! Klājot uz virsmas, produkts ir pienbaltā krāsā, un tas iegūst parei-

zo toni vēlāk, kad ir pagājušas vismaz divas stundas.
•  Koksnē neiesūkusies liekā eļļa noteikti jānoslauka ar lupatu ne vēlāk kā 15-20

minūšu laikā pēc uzklāšanas uz virsmas, lai neveidotos plēve. Eļļošanas pro-
cesā ota laiku pa laikam jānoslauka ar sausu lupatu.

• Eļļošanai var izmantot bezkrāsainu produktu, tomēr pigmenta pievienošana 
pagarina eļļotās virsmas kalpošanas laiku, kā arī piešķir tai aizsardzību pret UV 
starojumu.

• Virsmām, kas ir pakļautas lielai slodzei saules, lietus un vēja iedarbības izrai-
sīta nolietojuma dēļ, var būt nepieciešama biežāka kopšanas eļļošana nekā 
parasti. Kopšanas eļļošanas nepieciešamību var viegli pārbaudīt, apslakot 
virsmu ar ūdeni. Ja ūdens piliens izplūst pa virsmu, iesūcas un samitrina kok-
sni, virsmai ir vajadzīga kopšanas eļļošana.

• Veicot kopšanas eļļošanu, uz attīrītas virsmas jāuzklāj viena kārta (līdz piesā-
tinājumam) Pinotex Solar Terrace & Wood Oil eļļas (sk. «Virsmas 
sagatavošana»).

• Produkts Pinotex Solar Terrace & Wood Oil ir piemērots tādu virsmu 
kopšanas eļļošanai, kas iepriekš ir apstrādātas ar koksni kopjošu eļļu gan uz 
ūdens, gan arī uz šķīdinātāja bāzes. Ja virsma iepriekš ir bijusi apstrādāta ar 
citu eļļu, ieteicams pārbaudīt, vai Pinotex Solar Terrace & Wood Oil tai 
atbilst adhēzijas un iesūkšanas spējas ziņā. Produkts nav piemērots tādas 
virsmas atkārtotai eļļošanai, kas nesen ir apstrādāta ar citu eļļu.

• Kopšanas eļļošanai var izmantot arī bezkrāsainu eļļu, ja apstrādājamā virsma 
ir vienā tonī un nokrāsa ir piemērota. Katra tonētas eļļas kārta padara virsmas 
krāsu tumšāku.

• Jāizvairās lietot produktu, ja nākamās 6 stundas pēc krāsošanas ir gaidāmi
nokrišņi vai rasa.

SOLAR TERRACE &
WOOD OIL
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Daudzi produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Ražo-
tājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildin-
formāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

 TEHNISKIE DATI 

Pielietojums: ārdarbi
Saistviela: alkīda emulsija/akrils
Blīvums: 1,01 ± 0,02 kg/l
Sausnas saturs: 19 ± 2%
Krāsu karte: «Pinotex Colour Collection»
Žūšanas laiks (23 °C/50% RH): var krāsot pēc 12 stundām
Patēriņš (viena kārta): ēvelēta koksne: 8-10 m²/l 

100-125 g/m²) atkarībā no koksnes  
porainības

Atšķaidītājs: ūdens
Darbarīks: ota
Darbarīku tīrīšana: ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā 
izgatavotājuzņēmuma tarā:

3 gadi

Produkta glabāšana: noslēgtā traukā +5…35 °C temperatūrā
Iepakojums: 2,33 l/9,3 l

 EĻĻOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI
• Pirms lietošanas un darba laikā koksni aizsargājošais līdzeklis rūpīgi jāsamaisa. Pro-

dukts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
• Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku izmantot otu.
• Tā kā ar koksni aizsargājošo eļļu apstrādātas virsmas beigu krāsa atšķiras atkarībā no 

koku sugas, pirms lielu laukumu eļļošanas ieteicams veikt izmēģinājuma eļļošanu 
nelielā virsmas daļā, lai pārliecinātos, ka izraudzītais tonis ir piemērots.

• Koksni aizsargājošā līdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas telperatūrai 
jābūt +8…+25 °C (ieteicamā temperatūra +18±2 °C), relatīvais gaisa mitrums < 80%. 
Jāizvairās no eļļošanas vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt saules stari, 
jo šķīdinātāja (ūdens) pārāk intensīva iztvaikošana var pasliktināt produkta iesūkšanos 
koksnē.

• Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanī-
ba jāpievērš virsmām, kas bieži tiek pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbī-
bai.

• Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu eļļošanas gadījumā, nepiecieša-
mo produkta daudzumu ieteicams samaisīt vienā tvertnē.

• Koka klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koka virsmas izturību pret mitruma
iedarbību.

• Pirms koka klāja u.c. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pārklāt ar
produktu arī no apakšpuses.

• Darbarīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai
mehāniski.

• Nedrīkst pieļaut, lai ar produktu Pinotex Solar Terrace & Wood Oil pārklātas
virsmas tieši saskartos ar virsmām, kas rada skābu vai sārmainu reakciju (piem., pilnī-
gi nenožuvis apmetums), jo tas var negatīvi ietekmēt pigmenta saistvielu.

• Ekspluatācijas procesā notraipītas virsmas attīrīšanai lietojams tīrs ūdens vai neitrāli 
tīrīšanas līdzekļi. Par darbarīku izmantojama mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas virs-
ma jānoskalo ar tīru ūdeni.

 DARBA DROŠĪBA
Pirms izmantošanas jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju. Lietošanas laikā ievērot drošī-
bas pasākumus! Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. 
Lūdzot mediķiem palīdzību, jāuzrāda produkta iepakojums vai etiķete. Nepieļaut nokļūša-
nu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums 
ir slikta pašsajūta.

 VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Pēc darba cieši noslēgt eļļas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko eļļu. Aizliegts 
izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā ar vi-
siem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

 RAŽOTĀJS
«Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

 PĀRSTĀVIS
SIA “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018 
pinotex.lv@akzonobel.com


