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Mazgāšanas līdzeklis koka virsmām
 - Produkts ir paredzēts virsmas attīrīšanai pirms eļļošanas vai apstrādes 

ar koksnes aizsarglīdzekli
 - Efektīvi noņem netīrumus un plānas pārklājuma kārtas atliekas
 - Uzlabo jaunas pārklājuma kārtas pielipšanu pie pamatvirsmas
 - Piemīt balinoša iedarbība

 PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūcinātu koka 
virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas plānāku eļļas vai aizsar-
glīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai 
noņemtu biezāku pārklājuma kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas 
reizes jāapstrādā ar produktu «Pinotex Terrace & Wood Cleaner».

 PIELIETOJUMS 
Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas, dziļi piesūcinātas vai nepiesūci-
nātas ārējās koka virsmas, piem., terases, platformas, kāpnes, dārza mēbeles.

 PAMATVIRSMA 
Iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas ārējās koka virsmas. Produkts nav 
piemērots no cieto vai vērtīgo koku sugu (tīkkoks, ipe, merbau u.c.), kā arī termis-
ki apstrādātas koksnes (egle, lapegle, osis) veidotu virsmu tīrīšanai, jo virsmas 
krāsa un iesūkšanas īpašības var kļūt nevienmērīgas un neatgriezeniskas.

 LIETOŠANA 
• Produkts ir gatavs lietošanai!
• Līdzeklis “Pinotex Terrace & Wood Cleaner” vienā reizē jāuzklāj uz apmēram 

2-3 m² lielas iepriekš samitrinātas/slapjas koka virsmas, jāizvairās no produk-
ta šļakatu nokļūšanas uz augiem.

• Jāļauj līdzeklim iedarboties apm. 10 minūtes, pēc tam virsma rūpīgi jānotīra ar 
suku un kārtīgi jānoskalo ar tīru ūdeni.

• Vajadzības gadījumā šī procedūra jāatkārto. Jāseko, lai uz virsmas nepaliktu 
tīrīšanas līdzekļa palieku. Virsma jāskalo no augšas uz leju slīpuma virzienā tā, 
lai šļakatas nenokļūtu uz citām līdzās esošajām konstrukcijām/objektiem.

• Darba laikā jāievēro darba drošības prasības. Tā kā mazgāšanas līdzeklim ir kodīga 
iedarbība, darba laikā jāizmanto aizsargapģērbs, aizsargcimdi un aizsargbrilles.

• Jāizvairās no šķīduma nokļūšanas uz stikla vai metāla detaļām. “Pinotex Terrace 
& Wood Cleaner” balina tekstilu!

• Strādājot ar šķīdumu, jāpārklāj tuvumā esošās apstrādātās virsmas un augi 
(izņemot lielus kokus un krūmus, kas jau ir noziedējuši un nepumpurojas).

 VIRSMAS KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI 
• Lai nodrošinātu labāku koka virsmas aizsardzību, ieteicams par darbarīku lietot otu.
• Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un virsmas žūšanas laikā gaisa un virsmas 

temperatūrai jābūt: +8…30 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), gaisa relatīvais 
mitrums <80 %.

• Krāsošana vai kopšanas apstrāde jāveic ar piemērotu koksnes aizsarglīdzekli 
vai eļļu “Pinotex” (“Pinotex Terrace & Wood Oil”, “Pinotex Wood Oil” ).

• Koka dēļu klāja galu rūpīga apstrāde krietni paaugstina koksnes mitrumizturību.
• Jāizvairās no krāsošanas vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules 

stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva iztvaikošana var traucēt līdzekļa iesūkšanos 
koksnē.

10-15 m²/l

8-30°C

TERRACE & 
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Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un tāpēc var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktus un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radušies, 
neievērojot produkta lietošanas norādījumus vai lietojot produktu citiem mērķiem. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produkta pārstāvis saglabā 
tiesības izdarīt grozījumus sniegtajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Ražotājs: Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallina, Igaunija, tālr.: (+372) 630 5299, pinotex.ee@akzonobel.com 
Pārstāvis: SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: (+371) 6751 7018, pinotex.lv@akzonobel.com

 TEHNISKIE DATI 

Pielietojums: Ārējās apdares darbiem

Aktīvā viela: Nātrija hidroksīds (ziepjakmens)

Tīrīšanas spēja: 10-15 m²/l

Darbarīki: Suka

Darbarīku tīrīšana: Ūdens un ziepes

Uzglabāšanas laiks neatvērtā 
oriģinālajā iepakojumā:

2 gads

Izstrādājuma uzglabāšanas 
nosacījumi:

Noslēgtā iepakojumā +5…35 °C 
temperatūrā

Iepakojums: 1L / 5L

 DARBA DROŠĪBA 
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Sargāt no bērniem. Medicīniska pado-
ma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. 
Izmantot aizsargcimdus vai aizsargapģērbu un acu aizsargus vai sejas aizsargus. IEELPO-
JOT: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Nekavējoties 
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: 
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT 
vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Noskalot ādu ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties 
ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties sazinie-
ties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. Glabāt slēgtā veidā. Pirms lieto-
šanas iepazīties ar lietošanas instrukciju.
 

 VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Pēc darba stingri aizvērt trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko mazgāšanas lī-
dzeklis. Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura un iepakojuma 
saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.




