
Produkti ražoti Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 
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Fakss: +371 67272792 
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E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/ 
 

Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

Laka uz mākslīgo sveķu, poliuretāna un skābes bāzes 
 
 
 
SolvSeal LT-Export Extra – elastīga mākslīgo sveķu laka ar pretslīdes piedevām 
Augstvērtīga un elastīga uretānalkīdu bāzes, 1-komponenta laka parketam koka grīdām, mēbelēm un koka virsmām 
iekštelpās. Lakai ir ļoti plašs pielietojums. Īpaši piemērota vecam kokam, sarežģītajiem koku segumiem, apsildāmām koka 
grīdām, peldošajām grīdas konstrukcijām, sporta grīdām. Produktam ir pretslīdes īpašības un samazināts sānu malu 
salīmēšanās efekts. Lakas pretslīdes koeficents atbilst DIN 18032 standartiem. Lai ietonētu koku, pirms lakošanas izmantojiet 
Classic Base Oil (34 dažādi toņi). Lakai ir atbilstoša marķējošā krāsa sporta laukumu līniju iezīmēšanai un lakas ietonēšanai. 
Marķējošā krāsa KH-Spielfeldsmarkierungsfarbe ir pieejama šādos toņos: balts, melns, zils, zaļš, sarkans, dzeltens, oranžs. 
Laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Ideālu vizuālo efektu iegūsiet, veicot vieglu starpslīpējumu starp lakas kārtām. 
Pirms pēdējās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic pēc apmēram 15-24 stundām. 
Lakas šķaidītājs un instrumentu tīrīšanas līdzeklis ir Brilliance Cleaner L91 / KH-Verdünung.  
Patēriņš: apmēram 100-125 ml uz 1 m² vai apmēram 1 litrs uz 8-10 m². Žūšanas laiks: apmēram 10-12 stundas. Lakotās 
virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-14 dienas. Pirms noslogošanas lakotā virsma ir jāapstrādā ar kopšanas līdzekli 
Brilliance Everclear. 
Glancēta, pusmatēta. 
Iepakojums: 10 l – EUR 250,60 
Marķējošā krāsa 1 l – EUR 83,24 
 
 
 
SolvSeal Uno  - poliuretāna laka 
Ātri žūstoša, viegli klājama, 2-komponentu, augstas kvalitātes neapstrādāta poliuretāna bāzes laka masīvkoka virsmām iekštelpās: 
parketam, koka grīdām, trepēm, koka virsmām u.c. Veido biezu lakas aizsargkārtu. Paredzēta virsmām ar intensīvu un ļoti intensīvu 
slodzi. Lakas daudzfunkcionālais pielietojums, lielā nodilumizturība, īsais žūšanas laiks un pievilcīgais vizuālais izskats padara šo 
laku par lielisku izvēli grīdas apstrādei. Tieši pirms lietošanas laka kārtīgi jāsajauc ar cietinātāju attiecībā 1:1. Maisījums ir jāizlieto 2-3 
stundu laikā. Laka jāklāj 2-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pielietojot kopā ar FK-Gelb grunti, laku var klāt vienā kārtā. Ideālu optisko 
efektu iegūsiet, veicot vieglu starpslīpējumu starp lakas kārtām. Pirms pēdējās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 
sietu. Starpslīpējumu jāveic pēc apmēram 8-12 stundām. Lakas šķīdinātājs un instrumentu tīrīšanas līdzeklis ir PUR-Verdünung. 
Patēriņš: 110-140 ml uz 1 m² vai 1 litrs uz 7-9 m². Žūšanas laiks: apmēram 4-6 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks ir 
apmēram 8-14 dienas. Pirms noslogošanas lakotā virsma ir jāapstrādā ar kopšanas līdzekli Brilliance Everclear. 
Pusmatēta 

Iepakojums: 5 l  + 5 l (laka un cietinātājs) – EUR 408,26 
 
 
 
 
Lūdzam papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
 
 
 

http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/
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