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ĀRDARBU KRĀSAS
FERREX® AQUA pretkorozijas krāsa

Pielietojums:  Dzelzs un tērauda virsmām, kā arī alumīnija iekšdurvīm 
un ārdurvīm.

Tips:   Ūdens bāzes pretkorozijas pigmentēta krāsa un 
adhēzijas gruntskrāsa.

Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš: 8–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu
Toņi:  Balts (T1326) un pelēks (T1380) 
Iepakojumu izmēri: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l

KIRJO® AQUA krāsa metāla jumtiem

Pielietojums:   Jaunām, nekrāsotām, cinkotām/galvanizētām 
metāla un tērauda virsmām. Piemērota arī atkārtotai 
krāsošanai metāla jumtiem, kuri iepriekš krāsoti ar 
alkīda vai akrilāta krāsām. Var izmantot arī poliuretāna, 
PURAL, PUREX, poliestera, akrila un PVC plastikāta 
pārklājumiem.

Tips:  Akrilāta bāzes krāsa ar pretkorozijas pigmentāciju 
metāla jumtiem.

Spīdums:  Matēts
Patēriņš:  7–8 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, bāze 3 un iepriekš sajauktas krāsas - grafīta 

pelēks (T2504), sarkans (T2509), brūns (T2514) un 
melns (T2515) - var tikt tonēts ārdarbu krāsās.

Gruntēšanas ieteikumi:   Sarūsējušas, notīrītas tērauda virsmas tiek gruntētas ar 
FERREX AQUA pretkorozijas krāsu.

Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

KIRJO® TILE krāsa dakstiņu jumtiem

Pielietojums: Betona dakstiņu jumtiem.
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta dakstiņu jumta krāsa.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš: 4–7 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Grafīta pelēks (T2504), dakstiņu sarkans (T2510), brūns 

(T2513) un melns (T2515).
Gruntēšanas ieteikumi: Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 15% pēc svara
Iepakojumu izmēri:  10 l, 20 l
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NORDICA® CLASSIC mājas krāsa

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm.
Tips: Ūdens bāzes akrilāta krāsa ar Ziemeļvalsts gulbja 

(Nordic swan) marķējumu. Veido izturīgu un netīrumu 
atgrūdošu virsmu, saglabājot tā izskatu, krāsu un 
spīdumu, ar ilgu kalpošanas laiku. 

Spīdums:  Daļēji matēts
Patēriņš:  5 - 8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, bāze 3, bāze 5, var tikt tonētss visās ārdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  NORDICA PRIMER
Iepakojumu izmēri:   Bāze 1 un bāze 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Bāze 5: 2,7 l, 9 l

NORDICA® EKO mājas krāsa

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm.
Tips:  Ūdens bāzes krāsa uz dubultas iedarbības akrilāta 

saistvielas baindera. Veido izturīgu un netīrumu 
atgrūdošu virsmu, saglabājot tā izskatu, krāsu un 
spīdumu, ar ilgu kalpošanas laiku. 

Spīdums:  Spīdīgs
Patēriņš:  5 - 8 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1, bāze 3, bāze 5, var tikt tonēts visās ārdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi: NORDICA PRIMER
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Bāze 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

NORDICA® MATT mājas krāsa

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm.
Tips:   Uz akrilāta bāzes, ūdens bāzes ārdarbu krāsa. Veido 

modernu, matētu un netīrumu atgrūdošu virsmu, 
saglabājot tā izskatu, krāsu un spīdumu, ar ilgu 
kalpošanas laiku. 

Spīdums:  Pilnīgi matēts
Patēriņš:   5 - 8 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1, bāze 3, bāze 5, var tikt tonēts visās ārdarbu 

krāsās, iepriekš sajaukts melns.
Gruntēšanas ieteikumi:  NORDICA PRIMER
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Bāze 5: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Iepriekš sajaukts melnais tonis: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

NORDICA® PRIMER ūdens bāzes alkīda gruntskrāsa

Pielietojums: Jaunām koka virsmām ārā.
Tips: Ūdens bāzes, alkīda bāzes adhēzijas gruntskrāsa.
Spīdums:  Pilnīgi matēts
Patēriņš:   6–10 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās ārdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

SILOKSAN® ANTI-CARB aizsargājošā krāsa

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām fasādēm ārā, piemēram, 
betonam, ģipsim, ķieģeļiem un minerālplāksnēm.

Tips:  Ūdens bāzes, akrilāta bāzes aizsargājošā krāsa 
betonam. CE apstiprināts aizsardzībai betona 
konstrukcijām. 

Spīdums:  Matēts
Patēriņš:  4–6 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar rullīti, ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās ārdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri:  9 l, 18 l

SILOKSAN® FACADE silikona emulsijas krāsa

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām fasādēm ārā, piemēram, 
betonam, ģipsim, ķieģeļiem un minerālplāksnēm.

Tips:  Ūdens bāzes, silikona emulsijas bāzes krāsa apmestām 
fasādēm. CE apstiprināts aizsardzībai betona 
konstrukcijām. 

Spīdums:  Pilnīgi matēts
Patēriņš:   4–6 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar rullīti, ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās ārdarbu 

krāsās. 
Gruntēšanas ieteikumi:  SILOKSAN FACADE silikona emulsijas krāsa +
 SILOKSAN GEL
Iepakojumu izmēri:  2,7 l, 9 l, 18 l

SILOKSAN® gēls

Pielietojums:  Izmantot kopā ar SILOKSAN FACADE silikona emulsijas 
krāsu apmestām virsmām (SILOKSAN metode), 
uzlabojot ūdens necaurlaidības kvalitāti.

Tips:          Ūdens bāzes gēls, kas satur polisiloksānu, CE 
apstiprināts.

Jaukšanas attiecība: 1 l gēla uz 9 l krāsas
Iepakojumu izmēri: 1 l

SILOKSAN® SAND aizsargājošais pārklājums

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām fasādēm ārā, piemēram, 
betonam, ģipsim, ķieģeļiem un minerālplāksnēm.

Tips: Ūdens bāzes, pilnīgi matēta, akrilāta bāzes aizsargājošā 
krāsa betonam. CE apstiprināts aizsardzībai betona 
konstrukcijām. 

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:   1,5-3 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās ārdarbu 

krāsās. 
Iepakojumu izmēri:  18 l
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VISA® necaurspīdīga koksnes beice

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm, žogiem, 
logu rāmjiem u.c. Piemērota apstrādātiem un zāģētiem 
kokmateriāliem, kā arī koka sijām.

Tips: Ūdens bāzes, necaurspīdīga koksnes beice uz 
pastiprinātas alkīda akrilāta baindera.

Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš:  Zāģmateriāli 5-7m²/l, apstrādāti materiāli 8-10m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās ārdarbu 

krāsās. 
Gruntēšanas ieteikumi:   Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 10 % pēc svara
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

VISA® PREMIUM speciāla, necaurspīdīga koksnes beice

Pielietojums:  Jaunām un iepriekš krāsotām koka fasādēm, žogiem, 
logu rāmjiem u.c. Piemērota apstrādātiem un zāģētiem 
kokmateriāliem, kā arī koka sijām.

Tips:  Ūdens bāzes, uz hibrīda baindera, necaurspīdīga koka 
beice ar ilgu kalpošanas laiku. 

Spīduma līmenis/grupa:  Spīdīgs/spīduma grupa 2
Patēriņš:  Zāģmateriāli 6 - 8 m²/l, apstrādāti materiāli 9 - 11 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās ārdarbu 

krāsās. 
Gruntēšanas ieteikumi:   Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 10 % pēc svara
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

WOODEX® AQUA BASE PLUS koksnes aizsarglīdzeklis

Pielietojums: Koka virsmu gruntēšanai pirms virsmas apstrādes.
Tips:  Iesūcas dziļi kokā, neveidojot spīdumu, un piešķir 

koksnei aizsardzību pret krāsu maiņas izraisošām 
sēnītēm, piemēram, ziliem traipiem, pelējumiem un 
pūšanas sēnītēm.

Patēriņš:  5 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri: 1 l, 3 l, 10 l 

Izmantojiet biocīdus droši. Vienmēr izlasiet etiķeti un lietošanas instrukciju pirms 
lietošanas. Pārdošanai tikai EU. Tirgotājiem ārpus EU, mēs piedāvājam WOODEX 
AQUA BASE koksnes impregnantu.

WOODEX® AQUA CLASSIC koksnes beice

Pielietojums:  Jaunai koksnei un iepriekš, ar bez spīduma beices, 
apstrādātai koksnei. 

Tips: Ūdens bāzes, eļļas bāzes, bez spīduma, caurspīdīga 
koksnes beice. Lieliska laikapstākļu izturība.

Spīdums: Nav noteikts. Produkts iesūcas koksnē. 
Patēriņš: Zāģmateriāli 5–8 m²/l, apstrādāti un siju materiāli 

8–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Izmantot bez šķīdinātāja
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Caurspīdīgs, var tikt tonēts caurspīdīgajās krāsās.
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

WOODEX® AQUA koksnes eļļa

Pielietojums:  Ārdarbiem, terašu klājumu aizsardzībai, piestātnēm, 
dārza mēbelēm un līdzīgām koka virsmām. 

Tips: Ūdens bāzes, impregnējošā , viegli izmantojamā 
koksnes eļļa. Aizsargā koksni no mitruma, netīrumiem 
un UV starojuma (ja eļļa tonēta).

 Spīdums:  Parasti iesūcās kokā un nav redzams spīdums.
Patēriņš: Zāģmateriāli 5–8 m²/l, apstrādāti un siju materiāli 

8–10 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar švammi, ar izsmidzināšanu un ar mērcēšanu
Toņi: Brūns, pelēks un caurspīdīgs, var tikt tonēts 

caurspīdīgajās krāsās
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

WOODEX® BIOLEUM koksnes eļļa

Pielietojums:  Ārdadrbiem, terašu klājumu aizsardzībai un dārza 
mēbelēm.

Tips:  Ūdens bāzes, tonējama koksnes eļļa, kas jāuzklāj 
tikai vienreiz. 60% no oglekļa satura ir no bioloģiskām 
vielām. 

Spīdums: Parasti iesūcas kokā un nav redzams spīdums.
Patēriņš:  Apstrādāti materiāli 10–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar švammi, ar izsmidzināšanu un ar mērcēšanu
Toņi: Caurspīdīgs un brūns, var tikt tonēts caurspīdīgajās 

krāsās
Iepakojumu izmēri: 0,45 l, 0,9 l
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SVEICINĀTI 
TĪRĀKĀ MĀJOKLĪ

BIORA® AIR CEILING pilnīgi matēta, gaisa attīroša iekštelpu krāsa

Pielietojums:  Griestiem sausās telpās 
Tips:  Gaisa attīroša, ūdens bāzes akrilāta krāsa.
Spīdums:  Pilnīgi matēts
Patēriņš:  5-8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Balts
Iepakojumu izmēri:  1 l, 3 l, 10 l

BIORA® AIR matēta, gaisa attīroša, iekštelpu sienu krāsa

Pielietojums: Sienām sausās telpās
Tips: Gaisa attīroša, ūdens bāzes akrilāta krāsa
Spīdums:  Matēts
Patēriņš: 8-10 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās. 
Gruntēšanas ieteikumi:  BIORA PRIMER pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu 

krāsa
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® CLEAN matēta, aizsargājoša, iekštelpu sienu krāsa

Pielietojums:  Iekštelpām, kur sienām un griestiem nepieciešama 
viegla tīrīšana un nodilumizturība.

Tips: Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsas. Satur BioCote® 
sudraba fosfāta stikla antibakteriālo tehnoloģiju, 
lai pasargātu virsmu un novērstu baktēriju izraisītu 
kolonizāciju un degradāciju augšanu pēc uzklāšanas.

Spīdums:  Matēts
Patēriņš:  6–8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās. 
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® AIR īpašā tehnoloģija palīdz attīrīt gaisu, 
piesaistot kaitīgos aldehīdus un neitralizējot tos, 
piemēram, formaldehīdu.

BIORA® CLEAN ir iekštelpu krāsa, kas Jums palīdz 
uzturēt mājas virsmas tīras. Matētā krāsa izveido 
antibakteriālu virsmu, kas kavē kaitīgo baktēriju 
augšanu.
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Iekšdarbu krāsas

4096 0020

4096 0020

4096 0020

4096 0020

BIORA® PRIMER pilnīgi matēta grunts un griestu krāsa

Pielietojums:  Sienu un griestu gruntēšanai sausās iekštelpās
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta iekštelpu krāsa
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  Nekrāsota virsma 7–10 m²/l, iepriekš krāsota virsma 

10–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos.
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® 7 matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums: Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa
Spīdums: Matēts
Patēriņš:   Iepriekš krāsota virsma 10–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  BIORA PRIMER gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:  Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:   Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa
Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš:   Iepriekš krāsota virsma 10–12m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:   BIORA PRIMER gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

BIORA® BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:  Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:   Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:   Iepriekš krāsota virsma 7–10 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  BIORA PRIMER gruntskrāsa un griestu krāsa
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
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TEKNOFLOOR® AQUA grīdas krāsa

Pielietojums:  Betona un koka grīdām iekštelpās.
Tips:  Izturīga un viegli lietojama ūdens bāzes akrilāta 

krāsa. Krāsai ir CE apstiprinājums betona konstrukciju 
aizsargāšanai.

Spīdums: Daļēji spīdīgs
Patēriņš:  7–9 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti
Toņi:  Bāze 1, bāze 3 un iepriekš sajaukta krāsa T4017,  

var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  Gruntēšanai krāsu atšķaidīt 5–10 % pēc svara.
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

TEKNOSPRO® POHJA gruntskrāsa

Pielietojums:  Sienu un griestu gruntēšanai sausās iekštelpās.
Tips:   Ūdens bāzes, akrilāta bāzes adhēzijas gruntskrāsa. 
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  Nekrāsota virsma 5–8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos.
Iepakojumu izmēri:   2,7 l, 9 l, 18 l

TEKNOSPRO® KATTO griestu krāsa

Pielietojums:  Griestiem sausās iekštelpās
Tips:   Ūdens bāzes, mirdzoši balta akrilāta dispersijas krāsa 

ar matētu apdari.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  Iepriekš krāsota virsma 7–10m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. 

Krāsu precizitāte nav ideāla.
Gruntēšanas ieteikumi:  TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:   2,7 l, 9 l, 18 l

TEKNOSPRO® 5 sienu krāsa

Pielietojums:  Griestiem un sienām sausās iekštelpās.
Tips:   Ūdens bāzes alkīda piesātināta akrilāta dipersijas krāsa. 

Tīrīšanas un nodilumizturīga , pilnīgi matēta apdare ar 
zemu spīduma līmeni.

Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  Iepriekš krāsota virsma 10–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:   2,7 l, 9 l, 18 l

TEKNOSPRO® 7 sienu krāsa

Pielietojums:  Griestiem un sienām sausās iekštelpās.
Tips:   Akrilāta dispersijas krāsa ar zemu spīduma līmeni.
Spīdums: Matēts
Patēriņš:  Iepriekš krāsota virsma 10–12m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi: TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:   2,7 l, 9 l

TEKNOSPRO® 10 sienu krāsa

Pielietojums: Griestiem un sienām sausās iekštelpās.
Tips:   Alkīda piesātināta akrilāta dispersijas krāsa. Tīrīšanas 

un nodilumizturīga , pilnīgi matēta apdare ar zemu 
spīduma līmeni.

Spīdums: Matēts
Patēriņš:  Iepriekš krāsota virsma 10–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 Off-white HALLA T1724, NCS S 0500-N
Gruntēšanas ieteikumi:  TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:   Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l, 18 l 
 T1724: 18l, S 0500-N: 10 l

TEKNOSPRO® BINDER putekļu bainderis

Pielietojums: Putekļu bainderis neapstrādātam betonam, ķieģeļiem, 
celtniecības blokiem un plāksnēm u.c.

Tips:  Ūdens bāzes, bezkrāsains, akrila bāzes putekļu 
bainderis.

Patēriņš:  Uzklāts vienreiz uz gludas virsmas apmēram 10 m²/l
Atšķaidītājs:  Water
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:   9 l, 18 l

TEKNOSPRO® BINDER PLUS putekļu bainderis

Pielietojums:  Grīdām, sienām un griestiem apsildītās un neapsildītās 
telpās. Kā arī aizsardzībai pret nokrišņiem betona 
virsmām ārā, piemēram, stāvlaukumiem.

Tips:  Ūdens bāzes, bezkrāsains, mikro akrila bāzes putekļu 
bainderis

Patēriņš:  Uzklāts vienreiz uz gludas virsmas apmēram 8-12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:  5 l, 9 l, 18 l
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4096 0020

4096 0020

4096 0020

4096 0020

TEKNOCEILING® 02 griestu krāsa

Pielietojums:  Griestiem sausās iekštelpās.
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa.
Spīduma līmenis/grupa:  Pilnīgi matēts/spīduma grupa 6
Patēriņš:  5–8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. 

Krāsu precizitāte nav ideāla.
Iepakojumu izmēri:  2,7 l, 9 l

TEKNOPRIMER® 03 gruntskrāsa

Pielietojums:  Gruntskrāsa sienām un griestiem sausās iekštelpās.
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  Nekrāsota virsma 5–8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos 

Krāsu precizitāte nav ideāla.
Iepakojumu izmēri:  9 l

TEKNOWALL® 05 pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa

Pielietojums:   Sienām un griestiem sausās iekštelpās.
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa. Zems spīduma 

līmenis un bagāta konsistence.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:   Iepriekš krāsota virsma 7–10m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:   Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y
Iepakojumu izmēri:  Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l
 S 0500-N: 10 l, 20 l  
 S 0502-Y: 10 l

TEKNOWALL® 07 sienu krāsa

Pielietojums:  Sienām un griestiem sausās iekštelpās
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta dispersijas krāsa.
Spīdums: Matēts
Patēriņš:  Iepriekš krāsota virsma 10–12m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 NCS S 0500-N, NCS S 0502-Y
Iepakojumu izmēri:  Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l   

S 0500-N: 10 l, S 0502-Y: 10 l
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TIMANTTI® 20 daļēji matēta, speciāla akrilāta krāsa

Pielietojums: Sienām un griestiem iekštelpās. Sausās un 
mitrās telpās, kur nepieciešama liela tīrīšanas un 
nodilumizturība.

Tips:  Pelējumu atgrūdoša, speciāla akrilāta krāsa.
Spīdums:  Daļēji matēts
Patēriņš:   Iepriekš krāsota virsma 7–10 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 Off-white HALLA T1724
Gruntēšanas ieteikumi:  TIMANTTI 3 gruntskrāsa
Package sizes:  Bāze 1 un bāze 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Off-white T1724: 18 l

TIMANTTI® STOP izolācijas gruntskrāsa

Pielietojums:  Izolācijas gruntskrāsa īpašām virsmām (kvēpiem, 
nikotīnam, ūdens noplūdēm u.c.).

Tips:  Ūdens bāzes, alkīda bāzes gruntskrāsa.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:   7–10 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos.
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l

TIMANTTI® W mitruma izolējošā grunts

Pielietojums:  Sienām un griestiem mitrās un slapjās telpās.
Tips:  Ūdens bāzes, akrilāta bāzes mitruma izolējošā grunts.
Spīdums: -
Patēriņš:  4–8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti
Toņi: Caurspīdīgi zaļš
Iepakojumu izmēri: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

TIMANTTI® 3 gruntskrāsa

Pielietojums: Gruntskrāsa sienām un griestiem iekštelpās
Tips:  Ūdens bāzes, pelējumu atgrūdoša akrilāta dispersijas 

gruntskrāsa.
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  5–8 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Balts, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos.
 Off-white HALLA T1724
Iepakojumu izmēri:  Balts: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l
 Off-white T1724: 18 l

TIMANTTI® 7 speciāls, matēts akrilāts

Pielietojums:  Sienām un griestiem iekštelpās. Sausās un 
mitrās telpās, kur nepieciešama liela tīrīšanas un 
nodilumizturība.

Tips:  Pelējumu atgrūdoša, speciāla akrilāta krāsa.
Spīdums: Matēts
Patēriņš:   7–10 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 Off-white HALLA T1724
Gruntēšanas ieteikumi:  Timantti 3 gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:  Bāze 1 un bāze 3: 2,7 l, 9 l, 18 l
 Off-white T1724: 18 l

TIMANTTI® 12 sienas krāsa

Pielietojums:  Sienām un griestiem iekštelpās. Sausās un 
mitrās telpās, kur nepieciešama liela tīrīšanas un 
nodilumizturība.

Tips:  Pelējumu atgrūdoša, speciāla akrilāta krāsa.
Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš:   Iepriekš krāsota virsma 7–10 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi: Bāze 1, var tikt tonēts gaišajos iekšdarbu krāsu toņos. 

Off-white HALLA T1724
Gruntēšanas ieteikumi:   TIMANTTI 3 gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:  Bāze 1: 18 l
 Off-white T1724: 18 l
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mēbeles, 
durvis un logi

FUTURA® AQUA PRIMER gruntskrāsa

Pielietojums:  Adhēzijas gruntskrāsa koka un cinkotām virsmām 
iekštelpās, kā arī koka virsmām ārā.

Tips:  Ūdens bāzes, alkīda gruntskrāsa
Spīdums: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  8–10 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Colours:  Balts un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu krāsās.
Iepakojumu izmēri: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

FUTURA® AQUA 5 matēta virskrāsa koksnei un metālam

Pielietojums:  Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, 
logiem un mēbelēm iekštelpās.

Tips:   Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām 
izlīdzināšanas spējām un izturību.

Spīdums: Matēts
Patēriņš:  8–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  FUTURA AQUA PRIMER vai FERREX AQUA 

pretkorozijas krāsa
Iepakojumu izmēri:  0,45 l, 0,9 l, 2,7 l 

FUTURA® AQUA 20 daļēji matēta virskārta koksnei un metālam

Pielietojums:  Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, 
logiem un mēbelēm iekštelpās.

Tips:  Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām 
izlīdzināšanas spējām un izturību.

Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš:  8–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 NCS S 0502-Y 
Gruntēšanas ieteikumi:   FUTURA AQUA PRIMER or FERREX AQUA pretkorozijas 

krāsa
Iepakojumu izmēri:  Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l
 NCS S 0502-Y: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l
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FUTURA® AQUA 40 daļēji spīdīga virskrāsa koksnei un metālam

Pielietojums:  Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, 
logiem un mēbelēm iekštelpās.

Tips:  Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām 
izlīdzināšanas spējām un izturību.

Spīdums: Daļēji spīdīgs
Patēriņš: 8–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
 NCS S 0502-Y, NCS S 0500-N
Gruntēšanas ieteikumi:  FUTURA AQUA PRIMER or FERREX AQUA pretkorozijas 

krāsa
Iepakojumu izmēri: Bāze 1 un bāze 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l un 9 l
 NCS S 0502-Y: 2,7 l
 NCS S 0500-N: 0,9 l, 2,7 l

FUTURA® AQUA 90 pilnīgi spīdīga virskrāsa koksnei un metālam

Pielietojums: Koksnes un metāla virsmām, piemēram, durvīm, 
logiem un mēbelēm iekštelpās.

Tips:  Ūdens bāzes, uretāna alkīda bāzes virskrāsa ar labām 
izlīdzināšanas spējām un izturību.

Spīdums: Pilnīgi spīdīgs
Patēriņš:  8–10 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:   Ar otu, ar rullīti, ar izsmidzināšanas pistoli 
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonēts visās iekšdarbu 

krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:   FUTURA AQUA PRIMER or FERREX AQUA pretkorozijas 

krāsa
Iepakojumu izmēri:  0,45 l, 0,9 l, 2,7 l
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HELO® AQUA 20 daļēji matēta, ūdens bāzes, speciāla laka

Pielietojums: Dēļu grīdām, trepēm iekštelpās un mēbelēm gan 
iekštelpās, gan ārā.

Tips:  Vienkomponenta poliuretāna laka.
Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš:  8–12 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar špakteļlāpstiņu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  HELO AQUA 80 atšķaidīts ar 15% ūdeni
Iepakojumu izmēri:  0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

HELO® AQUA 40 daļēji spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka

Pielietojums:  Dēļu grīdām, trepēm iekštelpās un mēbelēm gan 
iekštelpās, gan ārā.

Tips:   Vienkomponenta poliuretāna laka.
Spīdums: Daļēji spīdīgs
Patēriņš:  8–12 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar špakteļlāpstiņu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi: Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi:  HELO AQUA 80 atšķaidīts ar 15% ūdeni
Iepakojumu izmēri:   0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

HELO® AQUA 80 spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka

Pielietojums: Dēļu grīdām, trepēm iekštelpās un mēbelēm gan 
iekštelpās, gan ārā.

Tips: Vienkomponenta poliuretāna laka.
Spīdums: Spīdīgs
Patēriņš: 8–12 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu, ar špakteļlāpstiņu, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Gruntēšanas ieteikumi: HELO AQUA 80 atšķaidīts ar 15% ūdeni
Iepakojumu izmēri: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

HELO® SOLANA WAX matēts baļķu vasks

Pielietojums:  Neapstrādātām un iepriekš vaskotām koka virsmām.
Tips: Ūdens bāzes aizsardzības līdzeklis koka virsmām. 

Efektīvi aizsargā koksni no UV starojuma izraisītas 
krāsas maiņas.

Spīdums:  Matēts
Patēriņš:  10–14 m²/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar otu
Toņi: Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Iepakojumu izmēri:  0,9 l, 2,7 l, 9 l

Lakas 
un vaski
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FORME® parketa gruntskrāsa

Pielietojums:  Gruntskrāsa parketam un koka grīdām.
Tips:  Ūdens bāzes gruntskrāsa visām uzklāšanas metodēm. 
Patēriņš:   Viena kārta ar plakanu špakteļlāpstiņu apmēram 25 

m²/l 
 3 kārtas ar plakanu špakteļlāpstiņu 10–12 m²/l, viena 

kārta ar filca špakteļlāpstiņu, lakas otu vai lakas rullīti 
apmēram 10 m²/l

Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar plakanu špakteļlāpstiņu, ar filca špakteļlāpstiņu, ar 

lakas otu, ar rullīti
Toņi:  Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:  5 l

GAP® parketa špaktele

Pielietojums:   Plaisu aizpildīšanai parketam un koka grīdām, pirms 
noslīpējot un uzklājot ūdens bāzes grunti vai virskārtu.

Tips:  Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Praktiskais patēriņš:  8 m2/l  atkarībā no plaisu daudzuma.
Toņi:   Bērzs un ozols
Iepakojumu izmēri:  1 l, 10 l

HYDRO OIL® pārklājums koka grīdām

Pielietojums:  Parketam un koka grīdām publiskās vietās un mājās.
Tips:  Ūdens bāzes, vienkomponenta pārklājums koka 

grīdām. Veido dabīgu, ar vasku eļļotu un ļoti izturīgu 
virsmu.

Gloss: Matēts
Patēriņš:   Viena kārta ar rullīti 8–10 m²/l, viena kārta ar plakanu 

špakteļlāpstiņu 10–12 m²/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes:   Ar lakas rullīti, ar plakanu špakteļlāpstiņu
Toņi:  Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:  5 l

HYDRO WAX® poliuretāna pārklājums

Pielietojums:   Parketa un koka grīdām.
Tips:  Ūdens bāzes, poliuretāna bāzes, vienkomponenta 

pārklājums. Aptuveni 30 % no kopējā oglekļa satura ir 
no bioloģiskām izejvielām.

Gloss: Pilnīgi matēts
Patēriņš:  Ar rullīti 8–10 m²/l, ar plakanu špakteļlāpstiņu 10–12 

m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:   Ar plakanu špakteļlāpstiņu, ar lakas otu
Toņi:   Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:  5 l

KOKA GRĪDAS

26 27TEKNOS / KOKA GRĪDAS



OPAL® 10,20 and 55 parketa lakas

Pielietojums:  Parketam un koka grīdām, kas pakļautas lielam 
nodilumam, piemēram, sporta zāles un publiskas 
telpas. Atbilst ar DIN 18032-2 un EN 14904 berzes 
prasībām sporta zālēm. 

Tips:  Ūdens bāzes, divkomponentu poliuretāna parketa laka.
Spīdums: OPAL 10 Matēts
 OPAL 20 Daļēji matēts
 OPAL 55 Daļēji spīdīgs
Patēriņš:  Ar otu vai lakas rullīti 8–10 m²/l
 Viens slānis ar tērauda špakteļlāpstiņu (atkārtotai 

lakošanai) 25 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar lakas rullīti, ar otu
Toņi:  Caurspīdīgs
Iepakojumu izmēri:  Laka (bāze): 4,5 l; cietinātājs: 0,5 l

TOPAZ® 20 and 55 parketa lakas

Pielietojums:  Parketam un koka grīdām mājās un publiskās vietās.
Tips:  Ūdens bāzes, vienkomponenta parketa laka.
Spīdums: TOPAZ 20 daļēji matēts
 TOPAZ 55 daļēji spīdīgs
Patēriņš:  Ar lakas rullīti vai otu 8–10 m²/l
 Viens slānis ar tērauda špakteļlāpstiņu (atkārtotai 

lakošanai) 25 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar lakas rullīti, ar otu, ar tērauda špakteļlāpstiņu
Toņi:  Caurspīdīgs
Gruntēšanas ieteikumi:  FORME parketa gruntskrāsa
Iepakojumu izmēri:  5 l

TEKNOFLOOR® BOJA koksnes beice

Pielietojums:  Parketam un koka grīdām.
Tips: Ūdens bāzes koka beice parketa un koka grīdu 

tonēšanai. 
Spīdums: Matēts
Patēriņš:   Viena kārta ar rullīti 10–12 m²/l; viena kārta ar plakano 

špakteļlāpstiņu 13-15 m²/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Uzklāšanas metodes:  Ar rullīti, ar plakano špakteļlāpstiņu, ar otu
Toņi:  Caurspīdīgs, var tikt tonēts visās caurspīdīgajās krāsās.
Iepakojumu izmēri:  2,7 l

TEKNOFLOOR® STRIPE līniju marķēšanas krāsa sporta laukumiem

Pielietojums:  Līniju marķēšanai iekštelpu sporta zālēs.
Tips:  Ūdens bāzes akrilāta krāsa.
Spīdums: Daļēji matēts
Patēriņš:   10 - 12 m²/l / apmēram 200 m/50 mm līnijas biezumā
Atšķaidītājs: Ūdens
Uzklāšanas metodes: Ar rullīti, ar otu, ar švammi, ar izsmidzināšanas pistoli
Toņi:  Bāze 1 un bāze 3, var tikt tonētas visās iekšdarbu 

krāsās.
Virskārtas ieteikumi:  KALLE PRO un OPAL parketa lakas
Package sizes:  2,7 l
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Špakteles

SILORA® A špaktele galdniecībai

Pielietojums:  Koka virsmu plaisu aizpildīšanai sausās iekštelpās.
Tips:  Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:  0–2 mm
Atšķaidītājs:  Ūdens
Toņi:  Balts
Iepakojumu izmēri:  400 ml, 3 l

SILORA® D ātrā špaktele

Pielietojums:  Nelieliem remontdarbiem, piemēram, naglu caurumu 
aiztaisīšanai koka virsmām sausās iekštelpās.

Tips:  Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:   0–2 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi:  Balts
Iepakojumu izmēri:  200 ml

SILORA® FIN viegla, smalka špaktele

Pielietojums:  Sienu un griestu špaktelēšanai sausās iekštelpās.
Tips: Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:  0–3 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi:  Balts
Iepakojumu izmēri:  400 ml, 3 l, 10 l
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SILORA® J špaktele savienojumiem

Pielietojums: Ģipša sienu un griestu savienojumu aizpildīšanai 
sausās iekštelpās.

Tips:  Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:   0–2 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi: Bēšs
Iepakojumu izmēri: 3 l, 10 l, 15 l

SILORA® LF viegla špaktele

Pielietojums:  Sienu un griestu daļējai un pilnai špaktelēšanai sausās 
iekštelpās.

Tips: Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:   0–4 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi: Gaiši pelēks
Iepakojumu izmēri: 500 ml, 3 l, 10 l

SILORA® LG viegla špaktele

Pielietojums:  Raupju sienu un griestu špaktelēšanai sausās 
iekštelpās.

Tips:  Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:  0–30 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi:  Pelēks
Iepakojumu izmēri:  10 l

SILORA® LW viegla špaktele mitrām telpām

Pielietojums:  Sienu un griestu savienojumu aizpildīšanai un 
špaktelēšanai mitrās iekštelpās.

Tips:  Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele.
Slāņa biezums:   0–4 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi: Zilganpelēks
Iepakojumu izmēri: 500 ml, 3 l, 10 l

TEKNOSPRO® MAX universāla špaktele

Pielietojums:  Sienu un griestu savienojumu aizpildīšanai un 
špaktelēšanai sausās iekštelpās.

Tips: Gatavs lietošanai, ūdens bāzes špaktele 
izsmidzināšanai.

Slāņa biezums:   0–8 mm
Atšķaidītājs: Ūdens
Toņi: Pelēks
Iepakojumu izmēri: 500 ml, 3 l, 10 l

3097 0004
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Tīrīšanas 
līdzekļi

RENSA® ANTI-MOULD aizsardzībai pret pelējumu

Pielietojums:  Visām virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni, piemēram, koks, 
betons, ģipsis, vecas, krāsotas virsmas u.c.

Tips:  Efektīva, ilgi kalpojoša aizsardzība pret pelējumu.
pH:  Apmēram 10
Patēriņš:  Apmēram 30 m2/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Atšķaidīšana: Virsmas aizsardzībai un iepriekšējai apstrādei pirms 

krāsošanas: 1 : 5 
 Ļoti netīrām, sapelējušām virsmām: 1 : 2
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l

RENSA® BRUSH otu tīrītājs

Pielietojums:  Krāsošanas instrumentiem.
Tips:   Efektīvs tīrīšanas līdzeklis krāsošanas instrumentiem ūdens 

bāzes krāsām. Viegls aromāts. Izšķīdina arī izžuvušu krāsu un 
padar otas mīkstas.

pH:  Apmēram 11
Atšķaidītājs: Ūdens
Atšķaidīšana: Izmantot neatšķaidītu
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l

RENSA® ETCHING gravēšanas šķidrums

Pielietojums:  Viegls veids, kā no krāsojamām betona virsmām noņemt 
nosēdumus.

Tips:  Sālsskābi saturošs emulģējošs mazgāšanas šķīdums.
pH:  Zem 1 (neatšķaidīts)
Atšķaidītājs: Ūdens (atšķaida ar ūdeni proporcijā 1: 1)
Atšķaidīšana: Atšķaidīt ar ūdeni proporcijā 1:2
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l, 10 l

RENSA® FACADE virsmu tīrītājs

Pielietojums:  Visām virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni, piemēram, koks, 
betons, ģipsis, vecas, krāsotas virsmas u.c.

Tips:   Efektīvs mazgāšanas līdzeklis ēku ārējo virsmu mazgāšanai 
un virsmu apstrādei pirms krāsošanas.

pH:  Apmēram 11
Patēriņš:  Apmēram 50 m2/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Atšķaidīšana: Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms 

krāsošanas: 1 : 10. 
 Ļoti netīrām, sapelējušām virsmām: 1 : 1 – 1 : 5. 
 Apkopes tīrīšanai: 1 : 15 – 1 : 20
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l

RENSA® ROOF jumta tīrītājs

Pielietojums:  Dakstiņu un ļoti netīru, iepriekš krāsotu metāla jumtu 
tīrīšanai.

Tips:   Pirmsapstrādes līdzeklis apkopes krāsošanai.
pH:  Apmēram 10
Patēriņš:   Apmēram 35 m2/l
Atšķaidītājs: Ūdens
Atšķaidīšana: Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms 

krāsošanas: 1 : 6 
 Ļoti netīrām virsmām: 1 : 3
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l
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RENSA® SAUNA saunas tīrītājs

Pielietojums:  Saudzīgi tīra un atsvaidzina saunu un citas mazgāšanās 
telpas.

Tips:  Saudzīgs, bet efektīvs mazgāšanas un iepriekš apstrādes 
līdzeklis.

pH:  Apmēram 11 (neatšķaidīts)
Patēriņš:  Apmēram 40 m2/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Atšķaidīšana: Parastai saunas tīrīšanai: 1 : 10 
 Iepriekšējai apstrādei pirms aizsarglīdzekļu lietošanas vai 

saunas vaska lietošanas: 1 : 5
 Ļoti netīrām, sapelējušām virsmām: 1 : 2
Iepakojumu izmēri:   1 l 

RENSA® STEEL cinkotu virsmu tīrītājs

Pielietojums:  Jaunu, neapstrādātu cinkotu un cinkotu tērauda virsmu 
mazgāšana pirms krāsošanas.

Tips:  Ļoti efektīvs mazgāšanas līdzeklis uz citronskābes bāzes 
cinkotu lokšņu un cinkota tērauda virsmu apstrādei pirms 
krāsošanas.

pH:  Apmēram 2-3
Patēriņš: Apmēram 60 m2/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Atšķaidīšana: Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms 

krāsošanas:  1 : 3 
 Ļoti netīrām virsmām: 1 : 1
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l

RENSA® SUPER krāsas tīrītājs

Pielietojums:  Var lietot uz visām krāsotām un celtniecības virsmām, kas 
iztur tīrīšanu ar ūdeni.

Tips:  Efektīvs, universāls mazgāšanas līdzeklis visu veidu 
būvvirsmu mazgāšanai un priekšapstrādei pirms 
krāsošanas.

pH:  Apmēram 10
Patēriņš: Apmēram 20 m2/l
Atšķaidītājs:   Ūdens
Atšķaidīšana: Izmantot neatšķaidītu.
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l un 1 l izsmidzināmā pudele

RENSA® TERRACE klāju tīrītājs

Pielietojums:   Var lietot uz visām koka virsmām, kas iztur tīrīšanu ar ūdeni 
un ir apstrādātas ar koka eļļām, koka kodinātājiem vai 
ārdarbu krāsām koka virsmām.

Tips: Ļoti efektīvs mazgāšanas līdzeklis koka terases grīdu un 
dārza mēbeļu mazgāšanai pirms koka eļļas apstrādes.

pH:  Apmēram 14
Patēriņš: Apmēram 10 m2/l
Atšķaidītājs:  Ūdens
Atšķaidīšana: Virsmas mazgāšanai un iepriekšējai apstrādei pirms 

krāsošanas:  1 : 1
 Ļoti netīrām virsmām: neatšķaidīt.
Iepakojumu izmēri:  1 l, 5 l
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CE-MARĶĒJUMS

SILOKSAN ANTI-CARB aizsargājošā krāsa
SILOKSAN FACADE silikona emulsijas krāsa
SILOKSAN GEL gēls
SILOKSAN SAND aizsargājošs pārklājums
SILORA A Carp aizpildošā grunts galdniecībai
SILORA D ātrā špaktele
SILORA FIN viegla, smalka špaktele
SILORA J savienojumu špaktele
SILORA LF viegla špaktele 
SILORA LG viegla špaktele
SILORA LW viegla špaktele mitrām telpām
TEKNOFLOOR AQUA grīdas krāsa
TEKNOSPRO MAX universāla špaktele

ALERĢIJAS MARĶĒJUMS

BIORA PRIMER 
pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu krāsa 
BIORA BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa
BIORA CLEAN matēta, aizsargājoša iekštelpu krāsa
BIORA 7 matēta iekšdarbu krāsa
BIORA 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa

KEY FLAG - SIMBOLS

BIORA AIR CEILING 
pilnīgi matēta, gaisa attīroša griestu krāsa
BIORA AIR matēta, gaisa attīroša iekštelpu sienu krāsa
BIORA BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa
BIORA CLEAN matēta, aizsargājoša iekštelpu krāsa
BIORA PRIMER 
pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu krāsa
BIORA 7 matēta iekšdarbu krāsa
BIORA 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa
FERREX AQUA pretkorozijas krāsa
FORME parketa gruntskrāsa
FUTURA AQUA PRIMER gruntskrāsa
FUTURA AQUA 5 
matēta virskrāsa koksnei un metālam
FUTURA AQUA 20 
daļēji matēta virskrāsa koksnei un metālam
FUTURA AQUA 40 
daļēji spīdīga virskrāsa koksnei u metālam
FUTURA AQUA 90 
pilnīgi spīdīga virskrāsa koksnei un metālam
GAP parketa špaktele
HELO AQUA 20 
daļēji matēta, ūdens bāzes, speciāla laka
HELO AQUA 40 
daļēji spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka
HELO AQUA 80 spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka
HELO SOLANA WAX matēts baļķu vasks 
HYDRO OIL pārklājums koka grīdām
HYDRO WAX poliuretāna pārklājums

KIRJO AQUA krāsa metāla jumtiem
KIRJO TILE krāsa dakstiņu jumtiem
NORDICA CLASSIC mājas krāsa
NORDICA EKO mājas krāsa
NORDICA MATT mājas krāsa
NORDICA PRIMER ūdens bāzes alkīda gruntskrāsa
OPAL parketa laka
SILOKSAN ANTI-CARB aizsargājošā krāsa
SILOKSAN FACADE silikona emulsijas krāsa
SILOKSAN SAND aizsargājošais pārklājums
TEKNOFLOOR AQUA grīdas krāsa
TEKNOFLOOR STRIPE  
līniju marķēšanas krāsa sporta laukumiem
TEKNOSPRO 10 sienu krāsa
TEKNOSPRO 5 sienu krāsa
TEKNOSPRO 7 sienu krāsa
TEKNOSPRO BINDER PLUS putekļu bainderis
TEKNOSPRO KATTO griestu krāsa
TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
TEKNOCEILING 02 griestu krāsa
TEKNOPRIMER 03 gruntskrāsa
TEKNOWALL 05 pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa
TEKNOWALL 07 sienu krāsa
TIMANTTI 3 gruntskrāsa
TIMANTTI 7  matēts, speciāls akrilāts
TIMANTTI 12 sienu krāsa
TIMANTTI 20 daļēji matēta, speciāla akrilāta krāsa
TIMANTTI STOP izolācijas gruntskrāsa
TIMANTTI W mitruma izolējošā grunts
TOPAZ parketa laka
VISA necaurspīdīga koksnes beice
VISA PREMIUM speciāla, necaurspīdīga koksnes beice
WOODEX AQUA CLASSIC koksnes beice
WOODEX AQUA koksnes eļļa
WOODEX BIOLEUM koksnes eļļa

NORDIC SWAN EKOMARĶĒJUMS

BIORA AIR CEILING 
pilnīgi matēta, gaisa attīroša griestu krāsa
BIORA AIR matēta, gaisa attīroša iekštelpu sienu krāsa
BIORA PRIMER 
pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu krāsa 
BIORA BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa
BIORA 7 matēta iekšdarbu krāsa 
BIORA 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa
NORDICA CLASSIC mājas krāsa 
SILORA J špaktele savienojumiem
SILORA LF viegla špaktele
TEKNOCEILING 02 griestu krāsa
TEKNOPRIMER 03 gruntskrāsa
TEKNOSPRO MAX universāla špaktele
TEKNOWALL 05 pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa
TEKNOWALL 07 sienu krāsa

MED - APSTIPRINĀJUMS

PIEZĪMES
OPAL 10, 20, 55 parketa lakas: Gruntē ar Teknos lakas 
gruntskrāsu un nobeidz ar 2 kārtām ar OPAL parketa 
laku.

M1 - MARĶĒJUMS

BIORA AIR CEILING 
pilnīgi matēta, gaisa attīroša griestu krāsa
BIORA AIR  
matēta, gaisa attīroša iekštelpu sienu krāsa
BIORA BALANCE pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa 
BIORA CLEAN matēta, aizsargājoša iekštelpu krāsa
BIORA PRIMER 
pilnīgi matēta gruntskrāsa un griestu krāsa
BIORA 7 matēta iekšdarbu krāsa
BIORA 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa
FERREX AQUA pretkorozijas krāsa
FORME parketa gruntskrāsa
FUTURA AQUA PRIMER gruntskrāsa
FUTURA AQUA 5 matēta virskrāsa koksnei un metālam
FUTURA AQUA 20 
daļēji matēta virskrāsa koksnei un metālam
FUTURA AQUA 40 
daļēji spīdīga virskrāsa koksnei u metālam 
FUTURA AQUA 90 
pilnīgi spīdīga virskrāsa koksnei un metālam
GAP parketa špaktele
HELO AQUA 20  
daļēji matēta, ūdens bāzes, speciāla laka
HELO AQUA 40  
daļēji spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka
HELO AQUA 80 spīdīga, ūdens bāzes, speciāla laka
HELO SOLANA WAX matēts baļķu vasks 
HYDRO WAX poliuretāna pārklājums
OPAL 10, 20 un 55 parketa lakas
SILORA FIN viegla, smalka špaktele
SILORA J špaktele savienojumiem
SILORA LF viegla špaktele
SILORA LG viegla špaktele
TEKNOCEILING 02 griestu krāsa
TEKNOFLOOR BOJA koka beice 
TEKNOFLOOR STRIPE  
līniju marķēšanas krāsa sporta laukumiem
TEKNOPRIMER 03 gruntskrāsa
TEKNOSPRO POHJA gruntskrāsa
TEKNOSPRO 5 sienu krāsa
TEKNOSPRO 7 sienu krāsa
TEKNOSPRO 10 sienu krāsa 
TEKNOSPRO BINDER PLUS putekļu bainderis 
TEKNOSPRO BINDER putekļu bainderis
TEKNOSPRO KATTO griestu krāsa
TEKNOSPRO MAX universāla špaktele
TEKNOWALL 05 pilnīgi matēta iekšdarbu krāsa
TEKNOWALL 07 sienu krāsa
TIMANTTI 3 gruntskrāsa
TIMANTTI 7 matēts, speciāls akrilāts 
TIMANTTI 12 sienu krāsa
TIMANTTI 20 daļēji matēts, speciāls akrilāts 
TIMANTTI STOP izolācijas gruntskrāsa
TOPAZ 20 un 55 parketa lakas
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Krāsu spīdums tiek mērīts ar spīduma mērītāju. 
Gaisma tiek projicēta uz virsmas 60 grādu leņķī. 
Vienādā, bet pretējā leņķī spīduma mērītājs mēra 
atstarotās gaismas daudzumu, pēc tam piešķirot 
spīduma vienību (GU). Numuri krāsu produktos, 
piemēram, BIORA 20 daļēji matēta iekšdarbu krāsa, 
norāda spīduma vienības. Krāsas spīdums arī ietekmē 
krāsas uztveri. Matēta krāsa uz virsmas ir gaišāka nekā 
spīdīga krāsa.

 
spīdums spīduma vienības

Pilnīgi matēts ...........................................0…5 vienības 
Matēts .........................................................6…10 vienības
Daļēji matēts ............................................11…35 vienības
Daļēji spīdīgs .............................................36…60 vienības
Spīdīgs .........................................................61…80 vienības
Pilnīgi spīdīgs ............................................vairāk kā 80 vienības

spīdumsMarķējumi un sertifikāti
KEY FLAG Simbols
 
”Key Flag” Simbols var tik piešķirts Somijā ražotam produktam vai pakalpojumam. Vietējam ražojuma 
vai pakalpojuma saturam jābūt vismaz 50%. Vidēji ”Key Flag” simbola produktu vietējais saturs ir 
vairāk nekā 80 %. 
 
Alerģijas marķējums

Somijas Alerģijas, ādas un astmas federācija piešķir marķējumu Allergiatunnus (”alerģijas 
marķējums”) izstrādājumiem, kas atbilst 72 stundu zemas emisijas kritērijiem. Šie produkti nesatur 
kaitīgas smaržvielu koncentrācijas vai citu parasti sensibilizējošu vai kairinošu sastāvdaļu. Izvēloties 
produktu ar Allergiatunnus marķējumu, jūs rūpēsieties arī par savu veselību. Krāsas ar šo marķējumu 
atbilst arī M1 emisijas klases kritērijiem.

The Nordic Swan Ekomarķējums

Krāsas ar ”Nordic Swan” ekomarķējumu atbilst stingrajiem Ziemeļvalstu ekomarķējuma kritērijiem, 
kuros ņemts vērā viss produkta dzīves cikls. Krāsas ar šo marķējumu ir videi draudzīga un droša 
izvēle, sākot no sastāvdaļām, ražošanas un lietošanas līdz pat atkritumu iznīcināšanai.

”Nordic Swan” ekomarķējuma kritēriji ietver stingrus veselības kritērijus iekštelpu krāsām, kas 
nosaka stingrus ierobežojumus gaistošo un daļēji gaistošo organisko savienojumu (GOS un SVOC) 
daudzumam un formaldehīda koncentrācijai. Nav atļauts izmantot konservantus, kas uzkrājas 
organismos, kā arī konservantu daudzums ir ierobežots. Krāsas ar ”Nordic Swan” ekomarķējumu 
atbilst arī stingriem kvalitātes kritērijiem attiecībā uz slēpšanās spēju, pārklājumu un izturību pret 
beršanu.
 
M1

M1 marķējums nosaka, ka produkts atbilst M1 zemas emisijas un smakas klasifikācijai, lai saglabātu 
labu gaisa kvalitāti. Būvmateriālus un krāsas, ko izmanto telpās, var iedalīt trīs klasēs, no kurām 
M1 ir zelta standarts, atkarībā no to izdalītajiem savienojumiem. M1 klasē ietilpst krāsu produkti un 
materiāli ar zemu emisijas līmeni, no kuriem gaisā iztvaiko tikai ļoti neliels daudzums savienojumu. 
Klasifikāciju veic Somijas Būvniecības informācijas fonds.

CE

CE marķējums apliecina, ka izstrādājums atbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas ES direktīvās un 
noteikumos. Lai pārliecinātos, ka krāsas un pārklājumi darbojas, kā solīts, marķējuma saņemšanai ir 
nepieciešama testēšana, ko veic ārējais pakalpojums. CE marķējums attiecas uz tādiem produktiem 
kā špakteles un produkti betona virsmu aizsardzībai.
 
BioCote®

BioCote® sudraba fosfāta stikla antibakteriālā tehnoloģija, lai saglabātu pārklājuma virsmu un 
novērstu mikrobu augšanas izraisītu kolonizāciju un degradāciju pēc uzklāšanas uz paredzētā 
substrāta. To ieteicams izmantot telpās ar augstām higiēnas prasībām. BioCote® ir pierādīts, ka tā 
līdz 99,99 % samazina tādu mikrobu kā Escherichia coli un pret meticilīnu rezistentā Staphylococcus 
aureus (MRSA) klātbūtni.

MED sertifikāts  (MED = Marine Equipment Directive)

Ar stūres simbolu marķēti produkti, t. i., MED sertificēti produkti, jāizmanto kuģiem, kas kuģo ar 
ES karogu. Sertifikāts nozīmē, ka produkti atbilst ugunsdrošības prasībām un tos var izmantot, 
piemēram, kuģu iekštelpu vai āra mēbeļu krāsošanai vai kuģu koka grīdu lakošanai.
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Mēs esam globāls pārklājumu uzņēmums. Mēs piedāvājam plašu krāsu un pārklājumu 
klāstu gan rūpnieciskajai industrijai, gan profesionāļiem, gan ikdienai.

Mēs cenšamies visos iespējamos veidos palīdzēt saviem klientiem atrast ideālu 
risinājumu viņu konkrētajiem mērķiem. Izmantojot rūpīgus pētījumus, kā arī atsauks-

mes no dažādām tirgus jomām, mēs nepārtraukti pilnveidojam savu produktu klāstu un 
pakalpojumus, lai nodrošinātu vislabāko iespējamo klientu apmierinātību. Apvienojumā 
ar mūsu plašajām zināšanām un vēsturi, kas jau gadu desmitiem nodrošina vislabāko 

kvalitāti nozarē, mēs esam pārliecināti par mūsu produktu klāsta spēju atrisināt 
jebkuru pārklājumu problēmu jebkurā konkrētā situācijā.

Mēs pievēršam lielu uzmanību vides jautājumiem, lai nodrošinātu, ka mēs apmierinām 
un pat pārsniedzam mūsdienu daudzveidīgās vajadzības. TTeknos tika dibināts 1948. 

gadā un ir viens no Somijas lielākajiem ģimenes uzņēmumiem. Šobrīd mēs darbojamies 
vairāk nekā 20 valstīs Eiropā, Āzijā un ASV, nodarbinām gandrīz 1800 darbinieku visā 
pasaulē un esam viens no vadošajiem rūpniecisko pārklājumu piegādātājiem, kā arī 

ieņemam stabilas pozīcijas mazumtirdzniecības un dekoratīvo krāsu jomā. 

Mūsu misija ir padarīt pasauli labāku, piedāvājot gudrus, tehniski progresīvus krāsu un 
pārklājumu risinājumus, kas aizsargā un paildzina. 

We make the world 
last longer

TEKNOS.LV


