
TINOVA 
TRANSPARENT EXTERIOR

Raksturojums  Pusmatēta lazūras krāsa kokam. Salīdzinājumā ar līdzīgiem koksnes aizsarglīdzekļiem izstrādāju-
mam “Tinova Transparent Exterior” ir krietni augstāks sausnas saturs. Izstrādājums dziļi iesūcas 
koksnē, labi izlīdzinās un nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mitrumu. Satur aktīvās kok-
sni aizsargājošas vielas, kas pasargā virsmu no pelējuma sēnēm (iedarbības ilgums ir atkarīgs no 
būves konstrukcijas un vides apstākļiem). Tonējama.

Piemērotas pamatvirsmas  Izstrādājums ir paredzēts apdarei, pirmām kārtām iepriekš neapstrādātai zāģētai vai ēvelētai koka 
virsmai, kā arī vairuma koka virsmu krāsošanai, ja tās iepriekš ir bijušas pārklātas ar koksnes 
aizsarglīdzekļiem uz ūdens vai šķīdinātāja bāzes. Piemērots risinājums koka fasāžu, nožogojumu, 
žogu un līstu krāsošanai, veicot ārējās apdares darbus.

Lietošanas ierobežojumi  Izstrādājuma žūšanas laiks pagarinās, krāsojot eksotisku koku sugu koksni (sekvoja, ciedrs, tīk-
koks, lapegle), kā arī iepriekš ķīmiski apstrādātu koksni. Neizmantot izstrādājumu tādas koksnes 
krāsošanai, ko ir sabojājušas sēnīšu slimības. Izstrādājums nav piemērots virsmai, kas ir pilnīgi 
pārklāta ar segkrāsu, kā arī tāda izstrādājuma/virsmas apdarei, kas satur bitumenu. 

Virsmas piesūcināšana  Jauna, iepriekš neapstrādāta koksne, kā arī līdz tīrai koksnei attīrīta virsma jāpiesūcina, uzklājot 1 
kārtu ūdenī šķīstoša impregnēšanas gruntēšanas līdzekļa „Pinotex Wood Primer”. Sevišķi rūpīgi 
jāapstrādā koka dēļu klāja gali, piesūcinot tos līdz piesātinājumam. Pirms turpmākās apstrādes 
piesūcinātajai virsmai jāļauj žūt vismaz 16 stundas.

Beigu apdare  Virsmas beigu apdarei jāuzklāj 2 kārtas piemērota toņa lazūras krāsas kokam “Tinova 
Transparent Exterior”. Lai iegūtu gaišāku toni, pigmentētajam tonim var pievienot 30-50% bez-
krāsainā izstrādājuma “Tinova Primer Exterior”.   
Izstrādājums jāklāj uz virsmas nepārtrauktā kārtā koksnes šķiedru virzienā. Krāsojot jāizvairās no 
krāsas pārklājumiem un pārāk biezas krāsas kārtas uzklāšanas uz virsmas. Uzklāšanai ieteicams 
izmantot otu.

Krāsošanas nosacījumi  Krāsas uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa un virsmas temperatūrai jābūt: +10…25 °C (ieteicamā 
temp. +18±2 °C), gaisa relatīvajam mitrumam 40-80 %. Jāizvairās no krāsošanas aukstā, mitrā 
(lietus, migla, rasa) un vējainā laikā, kā arī tad, ja tieši uz virsmas krīt saules stari. Krāsojot mitrā 
laikā vai temperatūrā, kas ir zemāka par pieļaujamo, mazinās izstrādājuma iesūkšanās koksnē, 
pasliktinās pielipšana pie virsmas un pagarinās izstrādājuma žūšanas laiks.

Ūdenī šķīstoša lazūras krāsa kokam
 - Lazūras krāsa ārējās apdares darbiem, ar augstu sausnas saturu
 - Veido uz virsmas nodilumizturīgu krāsas pārklājumu, ko raksturo 

laba mitrumizturība
 - Izmantojot sistēmas apdari (virsmas piesūcināšana un divas apda-

res kārtas), koka virsmai nodrošina līdz pat 8 gadus ilgu aizsardzību 
pret laika apstākļu iedarbību, un to apstiprina veiktie testi
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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  Modifi cēta alkīda emulsija.

 Blīvums ~ 1,0 kg/l

Sausnas īpatsvars 32 % (no tilpuma)

Spīduma pakāpe pusmatēta

Patēriņš  8-10 m²/l (1 kārta) ēvelēta koksne, 3-5 m²/m (1 kārta) zāģēta koksne.

Žūšana (23 ºC, RH 50%)  Putekļneuzņēmīga – pēc 5 stundām.
Var pārkrāsot – pēc 12 stundām.

Atšķaidītājs  Krāsa ir gatava lietošanai un nav jāatšķaida.

Tonēšana  Tonējama tonēšanas sistēmā «Acomix». Pamattonis – BC/CLR (bezkrāsains).

Uzklāšanas metode  Ota, veltnītis, smidzinātājs.

Darbarīku tīrīšana  Uzreiz pēc lietošanas jānotīra ar ūdeni.

Uzglabāšana  Uzglabāt noslēgtā traukā sausā un vēsā vietā. Sargāt no sala! Neatvērtā oriģināliepakojumā 
saglabājas vismaz 3 gadus no ražošanas datuma.

Tilpums  0,9; 2,25; 9 l (balts pamattonis).
 

Krāsošanas ieteikumi  Pirms lietošanas krāsa rūpīgi jāsamaisa. Koka dēļu klāja galu (šķērsgriezuma laukumi) rūpīga ap-
strāde krietni paaugstina koka virsmas mitrumizturību. Koka fasādes izturība pret laika apstākļu 
iedarbību palielināsies, ja pirms koka klāja stiprināšanas dēļus piesūcina arī no otras puses. Virs-
mas piesūcināšana un pirmās apdares kārtas uzklāšana uz koka virsmas jāveic iespējami agrākā 
darba posmā. Ja neapstrādāta koksne tiek pakļauta laika apstākļu iedarbībai, pasliktinās gan kok-
snes kvalitāte, gan apdares līdzekļa sasaistīšanās ar koka virsmu.

Svarīga piezīme  Krāsas toņa atšķiršanos no oriģinālā toņa var izraisīt apstrādājamā koku suga vai koka virsmas 
apdares līmenis (zāģēta, ēvelēta koksne), krāsas uzklāšanas metode vai gaismas krišanas leņķis, 
kā arī pamatvirsmas iesūkšanas spēja vai laika apstākļi krāsošanas laikā, un tas nav pamats rekla-
mācijai. Pirms galīgā krāsas toņa izvēles ieteicams to izmēģināt uz izraudzītās koku sugas koksnes.

Virsmas tīrīšana  Ekspluatācijas gaitā piesārņotas virsmas attīrīšanai izmantojams tīrs ūdens vai neitrāli tīrīšanas lī-
dzekļi. Jāizvairās lietot tīrīšanas līdzekļus, kas satur organiskos šķīdinātājus (piem., spirtu). Mazgā-
šanai vēlams izmantot remdenu ūdeni, karsts ūdens var atmiekšķēt krāsas kārtu un apgrūtināt tīrī-
šanu. Par darbarīku ieteicams lietot mīkstu suku vai sūkli. Pēc tīrīšanas virsma jānoskalo ar tīru 
ūdeni.

Darba drošība  Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Nepie-
ļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Pēc pieprasījuma profesionālam lietotājam tiek izsniegta produkta 
drošības datu lapa.

Vides aizsardzība un atkritumu likvidēšana  Aizliegts izliet kanalizācijā, augsnē un ūdenskrātuvēs. Atkritumos var izmest tikai pilnīgi tukšu taru. 
Šķidrās atliekas nogādāt bīstamo atkritumu savākšanas vietā.

Ražotājs  «Akzo Nobel Decorative Coatings AB», Zviedrija.

Pārstāvis  SIA «Akzo Nobel Baltics», Čiekurkalna 1. līnija 11, LV-1026, Rīga, Latvija, tālr.: 67 517 018 
info.lv@akzonobel.com
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