
TINOVA 
TRADITIONAL TIXETT 
TRANSPARENT EXTERIOR

Produkta īpašības  Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior – ārdarbiem paredzēts tiksotropisks koksnes aiz-
sarglīdzeklis uz alkīdeļļas bāzes, ar augstu sausnas saturu.  Izstrādājuma sastāvā ir koka darva un 
aktīvās vielas, kas aizsargā pret sēnīšu slimībām. Labi iesūcas koksnes virsmā un nodrošina tās 
efektīvu piesūcināšanu, vienlaicīgi veido plēvīti, kas labi piesaistās pamatnei un aizsargā virsmu 
pret laika apstākļu iedarbību. Izstrādājums ir paredzēts jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglī-
dzekli apstrādātām virsmām. Var izmantot arī dziļi piesūcinātai koksnei, taču tādā gadījumā pār-
klātās virsmas krāsa var atšķirties no krāsu kartē norādītā toņa. Uzmanību! Jāpievērš uzmanība 
tam, ka Ziemeļvalstīs izplatīto priežu šķirņu sveķi var pasliktināt sasaistīšanās spēju un pamazām 
iesūkties plēvītē.

Pamatvirsmas sagatavošana  Virsmai jābūt tīrai un sausai, no tās jānoņem atlupušās daļiņas un mikroorganismi. Iepriekš ap-
strādāta virsma jāattīra ar “Sadolin Cleaner” vai “Pinotex Terrace Cleaner”. Stipri piesārņota un 
bojāta virsma vajadzības gadījumā jānotīra mehāniski ar suku vai citā veidā. Labi jānoskalo un 
jāpagaida, līdz tā nožūst. Iepriekšējā koksnes aizsarglīdzekļa kārta un atlupušās daļiņas jānoņem 
ar skrāpi vai tērauda suku. 

Lietošana  Koka virsma jānogruntē ar koksnes gruntēšanas aizsarglīdzekli “Pinotex Base”. Pēc tam uz vir-
smas jāuzklāj 2 kārtas “Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior”. Atšķirībā no vairuma citu 
koksnes apstrādes līdzekļu ar “Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior” pārklāto virsmu var 
krāsot, nebaidoties, ka krāsa notecēs vai spīdēs cauri. Uzmanību! Pastāv bīstamība, ka uz vir-
smas, kas iepriekš ir apstrādāta ar lineļļu, veidojas pūslīši. Nekādā gadījumā neklāt līdzekli uz 
sienām, kad uz tām tieši krīt saules stari vai tās ir saules sakarsētas. Ziemeļu priede – dižena un 
resna priede, satur daudz sveķu.  Tās zaru un citās sveķainās vietās izstrādājums var notecēt, 
tāpēc koksnes aizsarglīdzeklis var slikti sasaistīties ar virsmu vai pēc kāda laika nolobīties. 

Tiksotropisks koksnes aizsarglīdzeklis
 - Ar augstu sausnas saturu
 - Satur koka darvu

Koka fasādes

24 h

6-8
m²/l

10-25°C



professional.sadolin.lv

Produkta aprakstā minētie dati ir iegūti laboratorijas apstākļos un var atšķirties atkarībā no produkta uzklāšanas paņēmiena, laika apstākļiem utt. Doto 
informāciju var izmantot informatīviem mērķiem, izraugoties produktu un darba metodes. Pārstāvis neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas ir radu-
šies produkta lietošanas instrukcijas neievērošanas vai produkta nepareizas izmantošanas dēļ. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Produk-
ta pārstāvis saglabā tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.

Tehniskie dati

Saistviela alkīds

Blīvums 0,94

Sausnas saturs 45

Patēriņš 6–10 m²/l

Darbarīki ota, veltnītis, smidzinātājs

Atšķaidītājs lakbenzīns

Žūšanas laiks (23 °C, RH 50%) putekļneuzņēmīga: pēc 6 stundām
nožuvusi: pēc 16 stundām
var krāsot:  pēc 24 stundām

Uzglabāšana Sargāt no bērniem. Izstrādājuma lietošanas īpašības vājinās, ja to uzglabā ilgāk par 1 gadu. 

 

Kopšana  Virsmas tīrīšana: kamēr virsma nav sacietējusi, apstrādāto virsmu nedrīkst skalot ar ūdeni (3-4 
nedēļas). Katru gadu virsma jāapstrādā ar tīrīšanas līdzekli “Sadolin Cleaner”.  

  Tīrīšana pirms krāsošanas: apstrādāta virsma jānomzgā ar līdzekli “Sadolin Cleaner” un tīri jāno-
skalo. Stipri piesārņota virsma jāattīra ar līdzekli “Pinotex Terrace Cleaner”.

  Kopšanas intervāls: kopšanas intervāls ir atkarīgs no virsmas ekspluatācijas apstākļiem; atkārtota 
virsmas apstrāde veicama pēc vajadzības.

Labošana / bojājumu novēršana  Bojājumu labošanai un remontdarbu veikšanai jāizmanto tā paša tipa izstrādājums, kurš pirmo 
reizi lietots virsmas apstrādē. Pirms citu izstrādājumu lietošanas jāpārliecinās, ka to tips ir saderīgs 
ar sākotnējai apstrādei izmantoto produktu. Bojājumi jālabo tādā pašā veidā, kādā ir izpildīta vir-
smas sākotnējā apstrāde. Virsma jāsagatavo tāpat un jālieto tie paši produkti kā sākotnējās apstrā-
des laikā. Pārkrāsojot vai mainot toni, jālieto tie paši produkti. Jāgriežas pie produkta izplatītāja vai 
pārstāvja.

Atkritumu pārstrāde  Krāsu un laku atliekas un pārpalikumi uzskatāmi par bīstamiem atkritumiem, tāpēc tie jānogādā un 
jālikvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā. Par atkritumu likvidēšanu sk. izstrādājuma drošības 
datu lapas 8. punktā, kur ir dota informāciju par individuālajiem aizsarglīdzekļiem.  
Izstrādājuma šķidrās atliekas un pārpalikumi jāapstrādā kā bīstamie atkritumi: 08 01 02 (krāsas un 
lakas bez halogenētiem šķīdinātājiem). Tukši un sausi iepakojumi nav bīstamie atkritumi.

Ražotājs  «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr. (+371) 6751 7018 
info.lv@akzonobel.com 
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