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GRANDE
Speciāli baļķu virsmām

 - Lieliska adhēzija un izturība
 - Aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos
 - Satur UV filtru
 - Piemīt viegla smarža

8 h

8-25°C

5-7 m²/l

10-12 m²/l

 PRODUKTA ĪPAŠĪBAS 
Puscaurspīdīgs koksnes aizsarglīdzeklis, kas ir paredzēts speciāli baļķu virsmām. 
Produkts satur patentētu hibrīdsaistvielu, kas dziļi iesūcas koksnē, nodrošinot 
lielisku adhēziju un izturību pret laika apstākļu iedarbību ziemeļu klimatā. Satur 
UV filtru, kas palielina izturību pret saules starojumu, un aktīvo vielu, kas novērš 
pelējuma izplatīšanos uz virsmas. Piemīt viegla smarža.

 PIELIETOJUMS 
Produkts ir piemērots jaunu vai iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātu 
apaļu, tēstu, cilindrotu un līmētu baļķu fasāžu, paspārņu un norobežojumu ele-
mentu apdarei, veicot ārdarbus. Produkts ir piemērots arī ēvelētām un plāni zāģē-
tām koka virsmām.

 PAMATVIRSMA 
•	 Jaunas un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātas dažādas vertikālas 

baļķu virsmas. Produkts ir piemērots arī ēvelētām un plāni zāģētām koka virs-
mām.

•	 Nav piemērots tādas koksnes apstrādei, kuru ir sabojājušas sēnīšu slimības 
vai kurā atrodas koksnes kaitēkļi, kā arī horizontālām baļķu virsmām.

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

pelējums, zilējums). Visos apstrādes posmos koksnei jābūt sausai, mitrumsa-
turam mazākam par 18%. 

•	 Atkarībā no piesārņojuma veida (putekļi, kvēpi, pelējums, organiskās vielas) 
jāizvēlas virsmas attīrīšanas metode (sk. īpaši sagatavojamu pamatvirsmu ie-
priekšējas apstrādes ieteikumus). Jāizvairās lietot tādas tīrīšanas metodes, 
kas var sabojāt koksni (piem., smilšstrūklas aparāts).

•	 Lai panāktu labāku adhēziju, vecā atdalījusies koksnes aizsarglīdzekļa kārta, 
kā arī koksne, kas ir bojāta vai kļuvusi pelēka, jānoņem no virsmas ar cietsaru 
sukas palīdzību vai jānomazgā. 

•	 No iepriekš eļļotas virsmas jānoņem vecās eļļas kārta ar līdzekli «Pinotex  
Terrace Cleaner».

•	 Uz virsmas esošā vecā krāsa (piem., alkīda vai lateksa krāsa) pilnīgi jānoņem 
ar mehānisko (skrāpis, cietsaru suka), termisko (gaisa pūtējs, infrasarkanais 
starojums) vai ķīmisko paņēmienu (krāsas noņemšanas līdzeklis). Tas nodroši-
nās vienmērīgas adhēzijas un vienāda krāsas toņa panākšanu turpmākā virs-
mas 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 krāsošanas tās atsevišķi jāapstrādā ar pretkorozijas 
līdzekli. 

•	 Jāraugās, lai koka apšuvums varētu pienācīgi vēdināties, jumts un noteku sis-
tēma būtu kārtībā, drenāža funkcionētu bez traucējumiem un koksne atrastos 
vismaz 30 cm attālumā no zemes virsmas.

 GRUNTĒŠANA 
•	 Pirms tālākās apstrādes jāpārliecinās, ka koka virsma ir pilnīgi sausa.
•	 Lai nodrošinātu maksimālu aizsargefektu un vienādu krāsu, jaunās un no vecās 

krāsas attīrītās koka virsmas vienu reizi jānogruntē ar bezkrāsainu biocīdu 
aizsarggruntējumu uz ūdens bāzes «Pinotex Wood Primer» vai biocīdu aizsar-
ggruntējumu uz šķīdinātāja bāzes «Pinotex Base». Apdares kāsošana veicama 
ne ātrāk kā 24 stundas pēc virsmas gruntēšanas. Horizontālu virsmu un grun-
tēšanas līdzekļa lielāka patēriņa gadījumā pilnīga nožūšana var turpināties 
vairāk nekā 24 stundas.

•	 Īpaši rūpīgi jāapstrādā šķērsgriezumu gali, tos piesūcinot līdz piesātinājumam.
•	 Koka virsmas gruntēšana jāveic pēc iespējas agrākā posmā. Aizkavējot krāso-

šanu vai laika apstākļiem iedarbojoties uz koksni, pasliktinās krāsas pielipša-
na pie koka virsmas. 

 BEIGU APDARE 
•	 Pirms apdares krāsošanas jāpārliecinās, ka nogruntētā virsma ir pietiekami 

nožuvusi. 
•	 Apdares krāsošana veicama, uzklājot 2 kārtas koksnes aizsarglīdzekļa  

«Pinotex Grande».
•	 Ar produktu «Pinotex Grande» iepriekš pārklātas virsmas atsvaidzināšanai 

pietiek uzklāt vienu kārtu, ja nav redzamu virsmas bojājumu.
•	 Galīgais tonis parādās pēc virsmas nožūšanas. Toņa precizitāte ir atkarīga no 

uzklāšanas paņēmiena, uzklātās kārtas biezuma, kā arī koku sugas.
•	 Katra nākamā kārta padara krāsas toni tumšāku un spīdīgu, bet pārklājumu – 

izturīgāku.
•	 Uz ārējām virsmām nav ieteicams izmantot bezkrāsainu produktu, jo, tā kā 

sastāvā nav pigmenta, tam nepiemīt spēja aizsargāt pret saules starojumu. 
Pigmenta pievienošana piešķir izturību pret saules starojumu. 

•	 Bezkrāsainais līdzeklis «Pinotex Grande» ir paredzēts izmantošanai par tonē-
šanas bāzi. 

 KRĀSOŠANAS UN KOPŠANAS IETEIKUMI 
•	 Pirms darba sākšanas jāpārklāj tuvumā esošie augi un krūmi, lai tos pasargā-

tu no koksnes aizsarglīdzekļa šļakatām.
•	 Pirms lietošanas un darba laikā koksnes aizsarglīdzeklis kārtīgi jāsamaisa. 

Produkts ir gatavs lietošanai un nav jāatšķaida.
•	 Lai nodrošinātu koka virsmas labāku aizsardzību, ieteicams par darbarīku iz-

mantot otu.
•	 Koksnes aizsarglīdzekļa uzklāšanas un žūšanas laikā nepieciešamā gaisa un 

virsmas temperatūra: +8…+25 °C (ieteicamā temp. +18±2 °C), relatīvais gaisa 
mitrums < 80%. Jāizvairās krāsot vējainā laikā, kā arī tad, kad tieši uz virsmas 
krīt saules stari, jo šķīdinātāja pārāk intensīva izvaikošana var traucēt produk-
ta iesūkšanos koksnē. 

•	 Ja koka virsma ir pārāk piesātināta ar koksnes aizsarggruntējumu «Pinotex 
Wood Primer» vai «Pinotex Base», pasliktinās nākamās koksnes aizsarglīdzek-
ļa kārtas pielipšana.
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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

•	 «Pinotex Grande» toņus savā starpā var sajaukt. 
•	 Lai nodrošinātu vienmērīgu krāsas toni lielu virsmas laukumu krāsošanas gadījumā, 

ieteicams samaisīt nepieciešamo produkta tilpumu vienā tvertnē.
•	 Produkts jāklāj uz virsmas nepārtrauktā slānī koksnes šķiedru virzienā. Īpaša uzmanība 

jāpievērš virsmām, kas pastāvīgi ir pakļautas ūdens un/vai saules starojuma iedarbībai. 
Lai panāktu vienādu krāsas toni, visu ar produktu apstrādāto virsmu 10-20 minūšu 
laikā pēc uzklāšanas var apstrādāt ar sausu otu. 

•	 Rūpīga šķērsgriezumu galu apstrāde krietni palielina koka virsmas izturību pret mitru-
ma iedarbību.

•	 Ieteicams izvairīties no atsevišķu vietu labošanas ar puscaurspīdīgiem produktiem, jo 
šīs vietas var palikt pamanāmas. 

•	 Pirms koka klāja u.c. detaļu piestiprināšanas ieteicams tās pārklāt vismaz ar vienu 
produkta kārtu arī no otras puses. 

•	 Darbarīki jāattīra uzreiz pēc darba pabeigšanas, sausu produktu var noņemt tikai mehā-
niski.

•	 Nepieļaut ar produktu «Pinotex Grande» pārklātu virsmu tiešu saskari ar virsmām, kas 
rada skābu vai sārmainu reakciju (piem., līdz galam nenožuvis apmetums), jo rezultātā 
var ciest saistvielas pigments.

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

•	 Sakarā ar pieejamības ierobežojumiem, pamatojoties uz vides apsvērumiem, visiem 
pigmentiem nav vienāda ārējā izturība. Dažas spilgtas krāsas var izbalēt ātrāk nekā tās, 
kas veidotas vienīgi uz dabisko pigmentu bāzes. Tas galvenokārt attiecas uz vietām, 
kuras ietekmē intensīvāks UV starojums, piem., dienvidu puses sienas. 

•	 Ar informāciju par noturības īpašībām var iepazīties šeit:   
www.pinotex.lv/noturībasnosacījumi

•	 Ar informāciju par kopšanas prasībām var iepazīties šeit:   
www.pinotex.lv/kopšanasnorādījumi 

 TEHNISKIE DATI 

Pielietojums ārdarbi 

Saistviela alkīda emulsija (AWB)/akrils

Blīvums 1,02-1,03 kg/l 

Sausnas saturs 50-52%

Krāsu karte «Nordic Colours», «Traditional Colours»

Žūšanas laiks (23 °C/50% RH) putekļneuzņēmīga  
pēc 2 stundām 

Var krāsot pēc 8 stundām

Patēriņš (viena kārta) zāģēta koksne 5-7 m²/l (150-205 g/m²)
ēvelēta koksne 10-12 m²/l (85-105 g/m²)

Atšķaidītājs ūdens

Darbarīks ota

Darbarīku tīrīšana ūdens

Glabāšanas laiks slēgtā izgatavotājuzņē-
muma tarā:

2 gadi

Glabāšanas apstākļi noslēgtā tarā +5…+35 °C temperatūrā

Iepakojums 1 l/10 l

 ĪPAŠI SAGATAVOJAMU VIRSMU IEPRIEKŠĒJĀ APSTRĀDE 
•	 Piesārņotu virsmu ieteicams attīrīt ar sausu suku. Stipri saistīti putekļi, tauki un kvēpi 

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

•	 Pelējums un uz virsmas esošās organiskās vielas jānoņem mehāniski, šim mērķim iz-
mantojot mitru suku, sūkli vai skrāpi. Pēc tam virsma jānomazgā ar tīrīšanas līdzekli 
«Bio-Cleaner», rūpīgi jānoskalo ar tīru ūdeni, un pirms krāsošanas tai jāļauj nožūt. 

•	 Slēptas koka konstrukcijas jāpiesūcina līdz piesātinājumam ar biocīdu impregnēšanas 
līdzekli «Pinotex Impra». Piesūcinātā virsma nav paredzēta krāsošanai.

•	 Koka virsmas, kas atrodas mitrā vidē, jānogruntē ar biocīdu koksnes aizsarggruntējumu 
«Pinotex Base» vai «Pinotex Wood Primer», pēc tam uz virsmas jāuzklāj piemērots 
beigu apdares līdzeklis no «Pinotex» produktu sortimenta. 

•	 Zaru vietās jānoņem sveķi (mehāniski vai ar lupatu, kas ir piesūcināta ar lakbenzīnu).
•	 Metāla detaļas: koka klāja nostiprināšanai ieteicams dot priekšroku cinkotām naglām 

un sastiprināšanas saspraudēm. Iepriekš neapstrādātas metāla detaļas jāattīra no rū-
sas ar tērauda suku vai smilšpapīru, pēc tam jānogruntē ar krāsu «Professional  
Traditional Metal Primer» vai «Hammerite No.1 Rustbeater». 

 DARBA DROŠĪBA  
•	 Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Medicīnis-
ka padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma 
vai etiķetē. Ievērot drošības prasības! Pirms lietošanas iepazīties ar produkta lietoša-
nas noteikumiem. 

 VIDES AIZSARDZĪBA UN ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
•	 Pēc darba cieši noslēgt krāsas trauku. Pirms darbarīka tīrīšanas noņemt lieko krāsu. 

Aizliegts izliet kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā 
ar vietējiem, reģionālajiem, valsts un starptautiskajiem noteikumiem.

•	 ES pieļaujamā GOS robežvērtība produktam – apakšgrupa e – 130 g/l. Maks. GOS saturs 
produktā – 80 g/l.




