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1. lappuse no 2 

TEKNOL AQUA 1410-01 
Koka aizsarglīdzeklis koksnes pārklāšanai ar plūsmu / koksnes 

piesūcināšanai iegremdējot 

 

 

TEKNOL AQUA 1410 ir ūdeni saturošs rūpniecisks koka aizsarglīdzeklis jaunam, neapstrādātam kokam, kas 
paredzēts lietojumam ārpus telpām (apdraudējuma 3. kategorija), kā noteikts BS/EN 335-1:1994, piemēram, 
logos un durvīs.  
 
Līdzeklis aizsarga koka virsmu un apstrādāto laukumu pret koksni noārdošām un koksnes krāsu mainošām 
sēnītēm un atbilst EN 599-1 veiktspējas prasībām. Turklāt koksne iegūst lielāku telpisko stabilitāti. 
 
TEKNOL AQUA 1410 samazina turpmākās caurspīdīgās virsmas apstrādes neviendabīgumu. 
 

TEHNISKIE DATI 
 
Saistviela:   Sintētiska saistviela 
 
Cietās vielas saturs:  Aptuveni 5 % w/w 
 
Gaistošais organiskais  
Savienojums (GOS):  Skatīt materiālu drošības datu lapu. 
 
Teorētiskais patēriņš: Var atšķirties atbilstoši koksnes kvalitātei un lietojuma metodei. 
 
 
INFORMĀCIJA PAR LIETOŠANU 
 
Pirmsapstrāde: Kokam jābūt tīram, bez koksnes putekļiem un piesārņojuma. Koksnes mitruma saturam jābūt: 
 
 Logos un durvīs:  aptuveni 13 %, un tas nedrīkst pārsniegt 15 %. 
 Apšuvums: 18 ± 2 %. 
 
Lietojums: Uzklāj ar otu, piesūcinot vai pārklājot ar plūsmu. Var uzklāt arī manuāli vai automātiski 

izsmidzinot. Lūdzu, izpildiet etiķetē sniegtos norādījumus. 
 
Lietojuma nosacījumi: Līdzekli piegādā gatavu lietošanai. Pirms lietošanas līdzeklis labi jāsamaisa. 
 
 Lztvaikošanas dēļ šķidruma cieto vielu saturs regulāri jākoriģē ar ūdeni. Šī korekcija ir balstīta uz 

šķidrumā esošo izmērīto cieto vielu saturu sistēmā. 
 
 Optimālā produktu un apkārtējās vides temperatūra: 18 – 22 °C 
 Optimālais relatīvais gaisa mitrums:   aptuveni 50 % 
 
Apstrāde sistēmā: Pirms apstrādātās daļas tiek pakļautas laika apstākļu ietekmei, tās vienmēr jāaizsarga, 

apstrādājot ar apdares kārtu. 
 
Žūšanas ilgums: Noteikts pie 20 °C temperatūras un 50 % relatīvā gaisa mitruma: 
  
 Sauss darbam:  1 – 2 stundas 
 Sauss atkārtotai pārklāšanai: 2 – 3 stundas 
 
 Žūšanas laiku var saīsināt, lietojot speciālas žāvēšanas sistēmas, lai paātrinātu žūšanu. Žūšanas 

laiks ir aptuvens un var atšķirties atkarībā no koksnes kvalitātes, temperatūras, mitruma un 
ventilācijas. 

 
Tīrīšana: Aprīkojumu tīra ar ūdeni.  
 
 
VESELĪBAS AIZSARDZĪBA  
UN DROŠĪBA Skatīt materiālu drošības datu lapu. 
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PAPILDU INFORMĀCIJA 
 
Lepakojuma izmērs: 20, 120 un 1000 l 
 
Uzglabāšana: Produkts jāuzglabā temperatūrā, kas augstāka par 5°C. Derīguma termiņš neatvērtā konteinerā: 

skatīt etiķetē datumu "Izlietot līdz". Pēc lietošanas konteineri cieši jāaizver. Glabāt atsevišķi no 
pārtikas produktiem. 

 
Valstu reģistrācijas: TEKNOL AQUA 1410 ir ietverts Dānijas Vides aizsardzības ministrijas paziņojumā par 

pesticīdiem. 
 
 LV: LV/2012/MR/018 
 AT: AT/2012/Z/00088-01/8 
 CH: CH-0008318-0000 
 CZ: CZ-2012-0033 
 DE: DE-2012-MA-08-00110 
 DK:  BPD-reg. nr. 417-5 
 EE: EE/2012/0018 
 FI: FI-2016-0008 (family), FI-2016-0008-1 
 HU: HU-2012-MA-08-00018-0000 
 IT: IT/2014/00183/MRAFP 
 LT: (10-14 17.5)BPR-104(A-08VAP181149/D-20-47 
 NO: NO-2014-0040 
 PL: PL/2013/0064/A/MR/FF 
 SE: Reg. nr. 4707 (klass 2) 
 SK: 2010/3549/6806/SK/MA/8409 
 SI: SI-2013-3013 
 UK: UK-2012-0481 
 

 
 
Iepriekš minētā informācija ir normatīva un balstīta uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi. Šī informācija nav saistoša, un mēs neuzņemamies atbildību par rezultātiem, kādi iegūti darba 
apstākļos, kas atrodas ārpus mūsu kontroles, un attiecīgi pircējs vai lietotājs netiek atbrīvots no pienākuma pārbaudīt mūsu produktu piemērotību konkrētajiem līdzekļiem un lietojuma metodēm 
faktiskajos lietojuma apstākļos. Mūsu saistības attiecas tikai uz kaitējumu, ko nepastarpināti radījuši defekti Teknos piegādātajos produktos. Teknos tehnisko datu lapu un materiālu drošības 
datu lapu jaunākās versijas ir pieejamas mūsu mājaslapā www.teknos.com.  

http://www.teknos.com/


Informācija par produkcijas vienību, kas apstrādātas ar  
TEKNOL AQUA 1410-01, obligāto marķēšanu 

 

Ja produkcijas vienība ir apstrādāta ar koksnes aizsarglīdzekli un tā biocīdās īpašības (aizsardzība pret, piem., 
koksni iznīcinošām un tā krāsu mainošām sēnītēm) ir minētas šī dokumenta turpinājumā, ir jāievēro norādījumi, kas 
atbilst jaunajai Eiropas Biocīdo produktu direktīvai, kura stāsies spēkā no 2013. gada 1. septembra. 
 
Personai, kura atbild par apstrādāto produkcijas vienību, piemēram, durvju un logu, pārdošanu ir jāmarķē šādas 
produkcijas vienības, norādot informāciju, kas attiecībā uz TEKNOL AQUA 1410-01 minēta šeit sniegtajā FAKTU 
LAPĀ.  
 
Marķējumam jābūt skaidri redzamam, viegli salasāmam un atbilstoši noturīgam. Ja apstrādātās produkcijas izmēra 
vai funkcijas dēļ ir nepieciešams, tad marķējums jāiespiež uz iepakojuma, lietotāja pamācībā vai garantijas 
dokumentā. 
 
Papildinformāciju, lūdzu, skatiet Biocīdu regulas 528/2012 58. panta 3. daļā:  
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LV:PDF  
 
 

Ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātu produkcijas vienību 
FAKTU LAPA 

 

Šī produkcijas vienība ir apstrādāta ar koksnes 

aizsarglīdzekli: 

(reglamentēts Biocīdu regulā 528/2012, PT8) 

TEKNOL AQUA 1410-01 

a) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas 
vienības satur: 

8. produktu tipam apstiprinātos biocīdus 

b) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas 
vienības ir aizsargātas pret: 

koksni iznīcinošām vai tās krāsu mainošām 
sēnītēm 

c) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas 
vienības satur šādus biocīdus: 

propikonazols, IPBC 

d) ar TEKNOL AQUA 1410-01 apstrādātās produkcijas 
vienības satur šādus nanomateriālus: 

- 

Koksnes aizsarglīdzekļa TEKNOL AQUA 1410-01 
ražotājs ir: 

Teknos A/S 

Industrivej 19 

DK-6580 Vamdrup 

Tālr.: +45 76 93 94 00 

e) īpaši piesardzības pasākumi, rīkojoties ar produkcijas vienībām, kas apstrādātas ar  

TEKNOL AQUA 1410-01: 

Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietojiet apstrādāto koksni ūdens baseinu (upju, strautu, 

ezeru u. c.) tuvumā. 

 
2013. gada septembris 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:LV:PDF

