
WOOD PAINT
Ūdens bāzes krāsa koka virsmu 
krāsošanai
- Efektīva atmosfērizturīga aizsardzība
- Veido elastīgu un ilgizturīgu krāsas pārklājumu
- Ilgstoši saglabā krāsas toni un spīdumu

4 h

8-30°C

5-7 m²/l

8-12 m²/l

 PRODUKTA ĪPAŠĪBAS
Ūdens bāzes pusmatēta krāsa koka virsmām, veicot ārdarbus. Produkts viegli 
klājas uz virsmas, labi izlīdzinās un ātri žūst, piemīt laba segtspēja. Veido uz virs-
mas elastīgu atmosfērizturīgu krāsas pārklājumu, kam labi saglabājas tonis un 
spīdums. Veicot sistēmas apdari (biocīda piesūcināšana, gruntēšana un 2 virsmas 
apdares kārtas), produkts nodrošina koka virsmai ilgstošu aizsardzību pret laika 
apstākļu iedarbību – līdz pat 10 gadiem. Pārdošanā ir gatavi toņi, kā arī produkts 
ir tonējams plašā toņu gammā.

 PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus, piemēram, apšu-
vuma dēļiem, norobežojumiem, žogiem.
Neizmantot produktu loga rāmju krāsošanai.

 PAMATVIRSMA
Produkts ir piemērots ēvelētu un zāģētu koka virsmu krāsošanai, gan jaunai, gan 
iepriekš krāsotai koksnei. Krāsu var izmantot arī iepriekš gruntētu betona virsmu, 
kā arī cementšķiedru plātņu apdarei.
Produkts nav piemērots tādas koka virsmas krāsošanai, kuru ir sabojājušas sēnī-
šu slimības vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī kura iepriekš ir pārklāta ar 
zemes krāsu.

 VIRSMAS SAGATAVOŠANA
• Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, kvalitatīvai un bez sēnīšu bojājumiem (pie-

mēram, trupe, pelējums, zilējums).
• Visos darba posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsaturam 15–18%.
• Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un 

kvēpi jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli, pēc tam virsma rūpīgi jānoskalo ar 
tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.

• Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, izman-
tojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas lī-
dzekli, rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt.

• Veca, vāji saistīta krāsas kārta jānoņem, izmantojot skrāpi, smilšpapīru, karstā 
gaisa pūtēju vai infrasarkanā starojuma lampu. Tīrot virsmu, jāizvairās lietot 
tādas metodes, kas var bojāt koksni (piemēram, smilšstrūklas aparāts).

• Lai panāktu iepriekš ar spīdīgu krāsu (piemēram, eļļas krāsa) pārklātas virs-
mas labāku pielipšanu, tā jānoslīpē ar smilšpapīru, un no virsmas jānoņem 
slīpēšanas putekļi.

• Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā piesūcinātu lupatu).
• Koka apšuvuma nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām un

sastiprināšanas saspraudēm. Pirms koka virsmas beigu krāsošanas neapstrā-
dātas metāla detaļas atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas līdzekli.

• Jāraugās, lai koka apšuvums varētu kārtīgi izvēdināties, jumts un ūdensnoteku 
sistēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un apšuvums 
atrastos vismaz 30 cm augstumā no zemes virsmas.

 PIESŪCINĀŠANA
• Lai iepriekš neapstrādātām vai no vecās krāsas attīrītām koka virsmām nodro-

šinātu maksimālu aizsardzību, tās vienu reizi jāpiesūcina ar bezkrāsaino 
biocīdo produktu Pinotex Wood Primer BPR vai Pinotex Base BPR.

• Pirms nākamās apstrādes piesūcinātai virsmai jāļauj žūt saskaņā ar prasībām 
vismaz 24 stundas. Horizontālu virsmu un gruntēšanas līdzekļa lielāka patēri-
ņa gadījumā pilnīga virsmas nožūšana var būt ilgāka par 24 stundām.

• Īpaši rūpīgi jāapstrādā koka apšuvuma gali, piesūcinot tos līdz piesātināju-
mam. 

 GRUNTĒŠANA
• Piesūcinātā koka virsma jānogruntē, uzklājot 1 kārtu gruntskrāsas Pinotex 

Wood Paint Primer. Gruntskrāsa neļauj koksnē iekļūt mitrumam un nodrošina 
prasībām atbilstošu segkrāsas un pamatvirsmas adhēziju.

• Koka virsmas piesūcināšana un gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā darba
posmā, lai novērstu laika apstākļu iedarbību uz neapstrādātu koksni.

• Lai panāktu iepriekš ar spīdīgu krāsu (piemēram, eļļas krāsa) pārklātas virs-
mas labāku pielipšanu, tā jānogruntē, uzklājot 1 kārtu krāsas Pinotex Wood 
Paint Primer.

• Iepriekš ar akrila vai lateksa krāsu pārklātai virsmai nav nepieciešama atseviš-
ķa gruntēšana. Pietiek nomazgāt virsmu un noņemt atlupušo krāsu. 

 BEIGU APDARE
• Apdares krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas produkta Pinotex Wood Paint. 
• Pirms krāsošanas jāpārliecinās, ka pamatvirsma ir pietiekami sausa.
• Krāsa ir gatava lietošanai. Pirms lietošanas produkts kārtīgi jāsamaisa. Vaja-

dzības gadījumā pirmajai kārtai krāsu var atšķaidīt ar tīru ūdeni (līdz 10% no 
tilpuma), beigu apdares kārtai uz virsmas jāuzklāj neatšķaidīta krāsa.

• Krāsa jāklāj uz virsmas koksnes šķiedru virzienā, vēlams izmantot otu.
• Iepriekš nogruntēta betona virsma, kā arī cementšķiedru plātne jānokrāso,

uzklājot 2 kārtas produkta Pinotex Wood Paint.

www.pinotex.lv
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 TEHNISKIE DATI 

Pielietojums: Ārdarbi
Saistviela Akrils
Spīduma pakāpe (Gardner, 60°) Pusmatēta
Blīvums 1,1–1,35 kg/l
Sausnas saturs 38–44%
Tonēšana Tonēšanas sistēma “Acomix”
Bāzes toņi BW (balts) un BC (bezkrāsains)
Gatavie toņi Brūns, dzeltens, tumši pelēks

Putekļneuzņēmīga pēc 1–2 stundām,
var krāsot pēc 4 stundām

Patēriņš (viena kārta) Ēvelēta koksne 8–12 m²/l, 
zāģēta koksne 5–7 m²/l

Atšķaidītājs Ūdens, maks. 10% no tilpuma
Darbarīki Ota, veltnītis
Darbarīku tīrīšana Ūdens
Glabāšanas laiks slēgtā ražotāja 
iepakojumā

3 gadi

Produkta glabāšana 
Iepakojums 1 l/2,5 l/ 10 l

 KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI 
• Pirms darba sākuma ieteicams pārklāt tuvumā esošos augus un krūmus, lai tos pasar-

gātu no krāsas šļakatām.
• 

aukstā, mitrā (lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, kad uz virsmas tieši krīt 
saules stari.

• Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Īpaši rūpīgi 
jāapstrādā vietas, kas ir sevišķi uzņēmīgas pret mitruma ietekmi (piemēram, apšuvuma 
gali).

• Lielas virsmas jākrāso bez pārtraukumiem; pārtraukumi ir pieļaujami tikai stūros.
• Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu laukumu krāsošanas gadījumā, ieteicams 

samaisīt nepieciešamo produkta daudzumu vienā tvertnē.
• Pirms nākamās kārtas uzklāšanas krāsotajai virsmai jāļauj nožūt saskaņā ar prasībām.
• Pirms koka apšuvuma u.tml. detaļu uzstādīšanas ieteicams tās vismaz vienu reizi pār-

klāt ar produktu arī no apakšpuses.
• Darbarīki jānotīra ar ūdeni uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var no-

ņemt tikai mehāniski.
• Lai attīrītu virsmu, kas ir kļuvusi netīra ekspluatācijas gaitā, jāizmanto tīrs ūdens vai 

neitrāli tīrīšanas līdzekļi un mīksta suka vai sūklis. Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas 
virsma rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

 DARBA DROŠĪBA 
Ievērot drošības prasības! Pirms izmantošanas iepazīties ar produkta lietošanas noteiku-
miem. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Nepieļaut 
nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu, 
ja jums ir slikta pašsajūta. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā infor-
mācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, MIT un 
C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

 VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. Aiz-
liegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma saskaņā 
ar visiem vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.
ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – A/d – 130 g/l (2010). Maksimālais GOS sa-
turs produktā: 60 g/l.

www.pinotex.lv

Daudzi produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. 
Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. 
Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.
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Ražotājs: Uzņēmums “AkzoNobel” Eiropas Savienībā.
Pārstāvis: SIA  “Akzo Nobel Baltics”, Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018, pinotex.lv@akzonobel.com


