
 

 

 

KOKSNES AIZSARDZĪBA Koksni aizsargājoša eļļa

 • Akcentē koksnes dabisko skaistumu
 • Padara koksnes virsmu hidrofobu
 • Labi iesūcas koksnē, neveidojot uz virsmas plēvi
 • Palielina koka virsmas nodilumizturību
 • Palīdz novērst sēnīšu slimības un kaitēkļu parādīšanos 
koksnē

PIELIETOJUMS
 • Jaunām, kā arī iepriekš ar koksnes eļļu vai koksnes 

gruntēšanas aizsarglīdzekli apstrādātām vai dziļi piesūcinātām 
koka virsmām, veicot ārējās apdares darbus, piem., koka 
mēbelēm, nožogojumiem, terasēm.  

 • Izstrādājums ir paredzēts koksnes aizsargāšanai pret 
pelējumu, zilējumu un laika apstākļu iedarbību, kā arī tās 
dekoratīvai apdarei. Piesūcinot koksni, “Pinotex Wood Oil” 
piesātina virskārtas un veido labu mitruma aizsardzību. 
Sakalstot porās, eļļa palielina koksnes virskārtas dilumizturību. 
Tā kā eļļotā virsma satur vasku, tā ir hidrofoba.  

PAMATVIRSMAS
 • Piemērota zāģētas un ēvelētas koka virsmas eļļošanai. 
 • Izstrādājums nav paredzēts ar sēnītēm vai kaitēkļiem bojātas 

koksnes apstrādei.

PAMATVIRSMAS SAGATAVOŠANA
 • Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai un kvalitatīvai, tā nedrīkst 

būt ar sēnīšu (pelējuma, trupes un zilējuma sēņu) bojājumiem. 
Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitruma saturs 
nedrīkst pārsniegt 20%.

 • Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, 
organiskās vielas) jāizraugās piemērots virsmas attīrīšanas 
paņēmiens (sk. Īpaši sagatavojamu pamatvirsmu iepriekšējas 
apstrādes ieteikumi). Jāizvairās lietot tādus attīrīšanas 
paņēmienus, kas varētu bojāt koksni (piem., attīrīšana ar 
smilšstrūklas aparātu).

Pielietojums Ārējās apdares darbiem

Saistviela Dabiskās un modificētās eļļas

Blīvums 0,85 kg/l

Sausnas saturs 39 %

Krāsa Bezkrāsaina, tīkkoka krāsa,
 zaļa krāsa

Žūšanas laiks Sausa taustot pēc 6 stundām
(23°C, 50% RH) Var pārklāt pēc 12 stundām

Patēriņš Zāģēta koksne 13-15 m²/l 
 (50-70 g/m²)

(viena kārta) Ēvelēta koksne 18-20 m²/l
 (40-50 g/m²)

 • Lai nodrošinātu labāku piesūcināšanu, no virsmas mehāniskā 
veidā ar cietsaru suku vai mazgājot jānoņem koksnes 
aizsarglīdzekļa kārta, kā arī nedaudz bojāta vai pelēka koksnes 
kārta.

 • Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., eļļas, alkīda vai lateksa 
krāsa) pilnīgi jānoņem vai nu mehāniski (skrāpis, cieta suka), 
termiski (karstā gaisa fēns, infrasarkanais starojums), vai ķīmiski 
(krāsas noņemšanas līdzekļi). 

 • Stiprinot koka dēļu klāju, priekšroka dodama cinkotām naglām 
un saspraudēm. Izmantojot iepriekš neapstrādātas metāla detaļas, 
tās atsevišķi jāaizsargā pret rūsu pirms koka virsmas beigu 
apdares. 

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

pirms eļļošanas noteikti jānogruntē! 
 • Pirms gruntēšanas jāpārliecinās, vai koka virsma ir pilnīgi sausa.
 • Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu, uz jaunām vai no 

vecās krāsas attīrītām koka virsmām jāuzklāj 1-2 kārtas koksnes 
gruntēšanas aizsarglīdzekļa “Pinotex Base”. Beigu apdare veicama 
ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu 
virsmu apstrādes un lielāka gruntēšanas līdzekļa patēriņa 
gadījumā virsmas pilnīga nožūšana var turpināties ilgāk par 24 
stundām.

 • Sevišķi rūpīgi jāapstrādā koka dēļu gali, tos piesūcinot līdz 
piesātinājumam.

 • Koka virsmas gruntēšana jāveic iespējami agrīnā darba posmā. 
Novilcinot apdari, tas ir, ja koksne paliek laika apstākļu varā, 
pasliktinās piesaistīšanās pie koka virsmas. 

Atšķaidītājs Lakbenzīns “Solve W”

Darbarīki Ota

Darbarīku tīrīšana Lakbenzīns “Solve W”

Uzglabāšanas laiks neatvērtā  
oriģinālajā iepakojumā 5 gadi

Izstrādājuma uzglabāšanas  
nosacījumi Noslēgtā iepakojumā

Iepakojums 1 l / 3 l

TEhNISkIE dATI
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EĻĻOŠANA
 • Pirms eļļošanas jāpārliecinās, vai nogruntētā virsma ir 

pietiekami sausa. 
 • Virsmas apdare jāveic, uzklājot 1-2 kārtas koksni aizsargājošās 

eļļas “Pinotex Wood Oil”.  
 • Virsma jāapstrādā līdz piesātinājumam, koksnē neiesūkusies 

eļļa jānoņem ar lupatu ne vēlāk kā 1 stundas laikā pēc 
uzklāšanas. Apstrādes laikā ota palaikam jānotīra ar sausu 
lupatu.

 • Profilaktisku eļļošanu ieteicams veikt vienu reizi gadā, uzklājot 
uz attīrītas virsmas vienu kārtu izstrādājuma “Pinotex Wood Oil”.

VIRSMAS EĻĻOŠANAS UN kOPŠANAS IETEIkUMI
 • Pirms lietošanas un darba gaitā koksni aizsargājošā eļļa rūpīgi 

jāsamaisa. Izstrādājums ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida. 
 • Tā kā ar koksni aizsargājošo eļļu apstrādātas virsmas beigu 

krāsa ir atkarīga no koksnes šķirnes, pirms lielu virsmas platību 
eļļošanas ieteicams izmēģināt izraudzīto krāsu nelielā laukumā.

 • Koksnes eļļas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas 
temperatūrai jābūt +5…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 šķīdinātāja pārāk 
intensīva iztvaikošana var traucēt fungicīdu iesūkšanos koksnē. 

 • Izstrādājums jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes 
šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām, kas 
pastāvīgi atrodas saskarē ar ūdeni un/vai ir pakļautas saules 
starojumam. 

 • Koka 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 izstrādājumu 
var noņemt tikai mehāniski.

 • Ekspluatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai 
izmantojams tīrs ūdens, kā arī neitrāli vai vāji sārmaini tīrīšanas 
līdzekļi. Augstāka mazgāšanas ūdens temperatūra paātrina 
virsmas attīrīšanu. Par darbarīku lietojama mīksta suka vai sūklis. 
Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni.

ĪPAŠI SAGATAVOJAMU PAMATVIRSMU IEPRIEkŠĒJAS 
APSTRĀdES IETEIkUMI

 • Netīru virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti 
putekļi, tauki un piededži jānoņem ar sārmu tīrīšanas līdzekli 
“Lavatio”, 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-Lavatio”, kārtīgi jānoskalo ar 
ūdeni, un pirms apstrādes tai jāļauj nožūt. 

 • Virsmas, kas atrodas saskarē ar zemi, kā arī slēptas koka 
konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar dziļas 
impregnēšanas līdzekli “Impra”. Piesūcinātā virsma nav paredzēta 
krāsošanai.   

 • Mitrā vidē esošas koka virsmas jāpiesūcina līdz piesātinājumam 
ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli “Pinotex Base” vai “Pinotex 
Aqua Base”, pēc tam jāpārklāj ar attiecīgu izstrādājumu no sērijas 
“Pinotex”.

 • Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lakbenzīnā 
piesūcinātu lupatu) un jānolako ar speciālu zaru pārklāšanai 
domātu laku.

 • Metāla detaļas. Stiprinot koka dēļu klāju, priekšroka dodama 
cinkotām naglām un saspraudēm. Iepriekš neapstrādātām metāla 
detaļām ar tērauda suku vai smilšpapīru jānoņem rūsa, pēc tam 
tās jānogruntē ar krāsu “Pansarol Base”.

darba drošība Uzliesmojošs. Satur lineļļu – pašuzliesmošanas bīstamība! Ar izstrādājumu piesārņotās lupatas var uzliesmot, 
tāpēc pirms iznīcināšanas atkritumus turēt ugunsdrošās tvertnēs vai ūdenī. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. 
Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. Sargāt no 
bērniem. Papildinformāciju par izstrādājumu sk. drošības datu lapā. Izstrādājums ir sertificēts Latvijā.
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Pārstāvis SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr. (+371) 6751 7018 
info.lv@akzonobel.com

Ražotājs Akzo Nobel Baltics AS, Igaunija 

Daži izstrādājuma aprakstā norādītie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var variēties atkarībā no metodes, kādu izmanto izstrādājuma uzklāšanai uz virsmas, laika 

apstākļiem utt. Ražotājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies izstrādājuma lietošanas instrukciju neievērošanas vai izstrādājuma nepareizas izmantošanas 

dēļ.  Papildinformāciju var sniegt izstrādājuma pārstāvis. Ražotājs patur tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.


