
CELCO  
WOOD STAIN

Produkta īpašības  Uz ūdens bāzes veidota koksnes beice dekoratīvai koksnes apdarei, veicot iekš-
darbus. Caurspīdīga beice izceļ virsmas faktūru, akcentē koksnes dabisko un 
vienreizējo skaistumu. Produkts, kam piemīt neizteikta smarža, ātri žūst, ar to 
pārklāta koka virsma saglabā spēju elpot. Beicē esošie alkīdsveķi iekļūst koksnes 
porās, nodrošinot beices labu sasaistīšanos ar tīru koksni.

Pielietojums  Beice ir piemērota koka sienu, griestu, durvju, planku u.c. koka virsmu apdarei 
sausās telpās. Virsmas, kurām nepieciešams nodrošināt nodilumizturību un ku-
ras vieglāk notraipās, pēc apstrādes ar beici ieteicams papildus pārklāt ar laku.

Pamatvirsma  Zāģētas un ēvelētas koka virsmas, veicot iekšdarbus.

Virsmas sagatavošana  Iepriekš neapstrādāta virsma. Pamatvirsmai jābūt sausai (koksnes mitrumsatu-
ram 10-18% apmērā) un attīrītai no putekļiem, netīrumiem, taukiem un visa cita, 
kas varētu traucēt beices iesūkšanos koksnē. Jāpārliecinās, vai koksni nav sabo-
jājušas bojātājsēnes (trupe, pelējums, zilējums).

  Iepriekš ar beici apstrādāta, krāsota vai lakota virsma. Vecā krāsa vai laka 
jānoņem no virsmas, izmantojot mehānisko (skrāpis, smilšpapīrs), termisko (gaisa 
pūtējs, infrasarkanais starojums) vai ķīmisko paņēmienu (krāsas noņemšanas lī-
dzeklis). Jāizvairās no tādām attīrīšanas metodēm, kas varētu bojāt koksni. Pēc 
tam koksne vienmērīgi jānoslīpē līdz pakāpei, kas nodrošina beices iesūkšanos 
virsmā. Pēc slīpēšanas no virsmas jānoņem slīpēšanas putekļi. Pirms beices uz-
klāšanas jāpārliecinās, vai koksne ir sausa (mitrums 10-18% apmērā) un vai to 
nav sabojājušas bojātājsēnes.

Apstrāde ar beici  Sagatavošana. Beice ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida. Pirms izmanto- 
šanas un darba gaitā produkts kārtīgi jāsamaisa, lai pigments nenosēstos trauka 
apakšā. 

  Lietošana. Ar otu uz virsmas dēļu šķiedru virzienā jāuzklāj viena vai vairākas 
kārtas beices, ļaujot tai nožūt pirms nākamās kārtas klāšanas atbilstīgi prasībām. 
Katra nākamā kārta padara krāsas toni tumšāku un mazāk caurspīdīgu. Ar beici 
apstrādātas virsmas beigu tonis papildus izraudzītajai nokrāsai ir atkarīgs arī no 
koku sugas un virsmas apstrādes paņēmiena (zāģēta, ēvelēta koksne). Virsmas, 
kurām jānodrošina nodilumizturība (piem., grīda) un kuras ir vieglāk pakļautas 
piesārņojumam (piem., sienas, durvis, margas), pēc apstrādes ar beici ietei - 
cams papildus pārklāt ar 1-2 kārtām lakas (“Celco Aqua”, “Celco Parquet”,  
“Celco Terra”).

Virsmas tīrīšana  Netīras virsmas tīrīšanai lietojams tīrs ūdens un mitrs mīksts sūklis vai lupata, 
vajadzības gadījumā arī neitrāli tīrīšanas līdzekļi. Neizmantot tīrīšanas līdzekļus, 
kas satur organiskos šķīdinātājus.

12 h

10-25°C

Tonējama koksnes beice
 - Akcentē koksnes skaisto un vienreizējo faktūru
 - Uz ūdens bāzes veidota beice, piemīt  
neizteikta smarža

 - Tonējama plašā toņu gammā

5-8 m²/l

13-17 m²/l

Lakas



www.sadolin.lv

Tehniskie dati

Pielietojums iekšdarbi

Saistviela alkīda emulsija

Blīvums ~1,0 kg/l

Patēriņš (viena kārta) zāģēta koksne 5-8 m²/l, ēvelēta koksne 13-17 m²/l

Žūšanas laiks (23 ºC, RH 50%) putekļneuzņēmīga pēc 2 stundām, otro kārtu var uzklāt pēc 12 stundām

Tonēšana “Celco” toņu karte 

Darbarīks ota

Darbarīku tīrīšana ūdens

Glabāšana glabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā  
(temperatūrai jābūt augstākai par +5 °C)

Iepakojums 1 l / 2,5 l
 

Padomi un ieteikumi  Klājot beici uz virsmas, gaisa un virsmas temperatūrai jābūt +10…+25 °C (ieteicamā 
temperatūra +18±2 °C), relatīvajam gaisa mitrumam: 40…80% (ieteicams 65%). 
Augstāka vai zemāka temperatūra, nekā pieļaujams, kā arī caurvējš darba vai virsmas 
žūšanas laikā var radīt nekvalitatīvu galarezultātu.

  Beice jāklāj uz virsmas ar otu nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Jāraugās, 
lai uz virsmas neveidotos pārlaidumi, kas vēlāk var būt vizuāli redzami, ja lieto caur-
spīdīgu produktu.

  Lai iegūtu viendabīgāku galarezultātu, tīra ēvelēta koka virsma pirms darba sākuma 
viegli jāsamitrina ar ūdeni, pēc tam pacēlušās koksnes šķiedras jānoslīpē ar smilšpa-
pīru. Pirms beices uzklāšanas no virsmas jānoņem slīpēšanas putekļi un virsmai jāļauj 
nožūt.

  Pēc īpaši intensīvas samaisīšanas (piemēram, tonēšanas gadījumā) produkta reolo-
ģiskās īpašības var uz laiku mainīties, tāpēc pēc tonēšanas ieteicams ļaut produktam 
pastāvēt līdz 4 stundām, kamēr atjaunojas produkta sākotnējā viskozitāte.

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

  Jāraugās, lai ar beici pārklāta virsma nesaskartos ar virsmām, kurām ir skāba vai sār-
maina reakcija (piemēram, vēl nenožuvusi apmetuma virsma), jo tā var tikt ietekmētas 
produkta īpašības. 

Darba drošība   Sargāt no bērniem. Izvairīties no produkta nokļūšanas acīs un uz ādas. Strādāt  
labi vēdināmā vietā, izmantot individuālās aizsardzības līdzekļus. Sazinieties ar  
SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

GOS saturs   ES maks. pieļaujamais GOS saturs produktā (apakšgrupa A/e) 130 g/l.  
Maks. GOS saturs produktā: ≤ 15 g/l.

Vides aizsardzība un  
atkritumu apsaimniekošana

 

 

 

 Pēc darba cieši noslēgt trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko produktu. Dar-
barīki jānotīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, nožuvušu produktu var noņemt tikai
mehāniski. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Šķidrās atliekas nogādāt
bīstamo vielu savākšanas vietā, un tikai pilnīgi tukšas tvertnes nosūtīt atkritumu ap-
saimniekošanas uzņēmumam.

Ražotājs AS “Akzo Nobel Baltics”, Igaunija.

Pārstāvis SIA «Akzo Nobel Baltics», Dēļu iela 4, Rīga, LV-1004, Latvija, tālr.: 67 517 018

            info.lv@akzonobel.com

Lakas


