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

Ekoloģiskās lakas uz dispersijas bāzes  
 

 
Casa Nova - laka virsmām AR MAZU SLODZI 
Ekoloģiska, 1-komponentu, dispersijas bāzes laka parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm un koka 
virsmām iekštelpās. Lakai piešķirts EKO simbols „Zilais enģelis”. Laka paredzēta vidēji noslogotu koka 
virsmu apstrādei. Vienkāršā lakošanas tehnika un lakas ekoloģiskums padara šo laku par lielisku izvēli 
grīdas apstrādei guļamistabās. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. 
Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic 
apmēram pēc 8 stundām. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku Aqua-Seal 
Flex Primer. Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku 
SolvSeal UniQuickPrimer. Patēriņš: apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: 
apmēram 4-8 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, 
lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear. 
Laka pieejama pusmatēta. 
Iepakojums: 1 l – EUR 14,52; 10 l – EUR 108,90 /Pamatcena 110,84/ 
 
 
Poseidon - laka virsmām AR VIDĒJU SLODZI 
Ekoloģiska, 1-komponentu, ātri žūstoša, augstvērtīgas polimerizēta akrila un poliuretāna dispersijas bāzes 
laka parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm un koka virsmām iekštelpās. Lakai piešķirts EKO simbols 
„Zilais enģelis”. Laka ir 14 gadus pilnveidota un uzlabota. Laka paredzēta vidēji un stipri noslogotu koka 
virsmu apstrādei. Vienkāršā lakošanas tehnika un labā nodilumizturība padara šo laku par lielisku izvēli 
grīdas apstrādei dzīvokļos. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc 
otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram 
pēc 8 stundām. Gruntēšanu var veikt ar šo pašu laku. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt 
elastīgu gruntslaku AquaSeal FlexPrimer. Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var 
izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer. Patēriņš: apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 
m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 
dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear. 
Laka pieejama spīdīga un pusmatēta. 
Iepakojums: 1 l – EUR 18,15; 10 l – EUR 145,20 /Pamatcena 148,47/ 
 
 
 
AquaSeal Eco Gold – laka AR AIZSARDZĪBU PRET SKRĀPĒJUMIEM virsmām ar lielu slodzi 
Ekoloģiska, 1-komponenta, ātri žūstoša, polimerizēta akrila un poliuretāna dispersijas bāzes, viegli 
lietojama laka stipri noslogotu koka virsmu, parketa, koka grīdu, mēbeļu, trepju u.c. apstrādei iekštelpās. 
DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. Lakai ir augsta nodilumizturību, augsta izturība pret skrāpējumiem, 
piemīt teicamas pārklāšanās un izplūšanas īpašības. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās 
ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 8 stundām. Vecam 
kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta 
bāzes gruntslaku SolvSeal UniQuickPrimer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. Lai izveidotu biezu 
lakas kārtu un tiktu izlīdzināta virsma (izveidotu lieto grīdu), starp lakas kārtām var izmantot gēlveida špakteli Aqua-Seal ® Spachtel Gel vai pirms lakošanas 
pielietot dispersijas špakteli AquaSeal Uni Spachtel. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 toņi).  
Patēriņš: apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. 
Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear. 
Laka pieejama pusmatēta un matēta. 
Iepakojums: 1 l – EUR 26,62 /Pamatcena 35,59/; 5 l – EUR 108,90 /Pamatcena 140,00/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lūdzu papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

Ekoloģiskās lakas uz dispersijas bāzes  
 
AquaSeal Ceramic Star – keramiku saturoša laka ĀTRAJAM REMONTAM virsmām ar ekstremāli lielu slodzi 
Ekoloģiska, 2-komponentu, keramikas, polimerizēta akrila un poliuretāna bāzes laka koka virsmām, parketam, koka grīdām, mēbelēm, 
trepēm u.c. apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. Laka ir paredzēta grīdām ar ekstremāli lielām slodzēm. Lakai ir augsta 
nodilumizturība un ļoti liela izturība pret ķīmiskajām vielām. Īpaši radīta sabiedriskajām telpām, kurās ienāk ar āra apaviem, ar aizsardzību 
pret dubļiem ar sāļiem u.c. vielām. Piemērota ātrajam remontam, jo jau pēc 24 stundām lakoto virsmu var noslogot. Uzreiz p irms 
lietošanas, laka ir jāsajauc ar cietinātāju attiecībā 10:1. Maisījums ir jāizlieto 2 stundu laikā. Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 
kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram 
pēc 4-8 stundām. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 toņi). Lai virsmu padarītu tumšāku 
un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SelvSeal UniQuickPrimer vai 2-komponentu bezkrāsaino eļļu Classic Base 
Oil. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj 
miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. Patēriņš: apm. 10 m²/l. Žūšanas laiks: apm. 3-4 stundas. Lakas kristalizēšanās 
laiks: 24 stundas. Uz virsmas neklāt paklājus un neveikt mitro uzkopšanu 7 dienas. Pirms noslogošanas, lakotā virsma ir jāapstrādā ar 
šķidro vasku Brilliance Everclear. 
Laka pieejama pusmatēta un matēta. 
Iepakojums: 5,5 l – EUR 146,41 /Pamatcena – EUR 193,13/ 

 

 
Aqua Seal Green Star – 100% EKO laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi 
Prēmium klases, pirmā 100% ekoloģiska laka, kuras sastāvā nav izocianātu un nevienas kaitīgās vielas. Lakai žūstot, neizdalās 
CO2 gāzes. 2-komponentu, elatīga, akrila un poliuretāna bāzes laka koka virsmām, parketam, koka grīdām, mēbelēm, trepēm u.c. 
apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. Sajaukta laka ar cietinātāju ir uzglabājama 12 stundas. Paredzēta virsmām, 
kas pakļautas ekstremāli lielām slodzēm. Lakai ir augsta nodilumizturība un viskozitāte. Pretslīde atbilst R9 klasei (BGR 191 un DIN 
51130). Lai sasniegtu optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Ideālu optisko efektu iegūsiet, veicot vieglu 
starpslīpējumu starp lakas kārtām. Pirms pēdējās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 sietu. Starpslīpējumu jāveic 
apmēram pēc 8 stundām. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu tonēto eļļu (34 toņi). Vecam kokam 
ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas 
izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. Patēriņš: apmēram 100 ml uz 1 m² vai 10 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 
stundas. Virsmu var noslogot pēc 48 stundām. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, 
lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear. 
Laka pieejama pusmatēta un matēta.     
Iepakojums: 5,5 l – EUR 179,69 /Pamatcena – EUR 222,74 /   

 

AquaSeal 2K-PU – ĻOTI ELASTĪGA laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi 
Ekoloģiska, 2-komponentu, ļoti elastīga, polimerizēta akrila un poliuretāna bāzes laka koka virsmām, parketam, koka grīdām, 
mēbelēm, trepēm u.c. apstrādei iekštelpās. DIN EN ISO 9001:2008 sertifikāts. Lakai ir ļoti augsta ķīmiskā un nodiluma izturība 
un tā ir paredzēta koka virsmām ar ļoti lielu slodzi. Laka atbilst DIN 18032-2 un ÖISS 1990 „Sporta grīdas”, kā arī Ö B 2608 
normām. Uzreiz pirms lietošanas, laka ir jāsajauc ar cietinātāju attiecībā 10:1. Maisījums ir jāizlieto 2 stundu laikā. Lai sasniegtu 
optimālu noturību, laka jāklāj 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Pēc otrās un trešās lakas kārtas ir nepieciešams starpslīpējums ar 
120 sietu. Starpslīpējumu jāveic apmēram pēc 4-8 stundām. Pirms lakošanas, virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil 2-komponentu 
tonēto eļļu (34 toņi). Lai virsmu padarītu tumšāku un izceltu koka struktūru, var izmantot spirta bāzes gruntslaku SolvSeal 
UniQuickPrimer vai 2-komponentu bezkrāsaino eļļu Classic BaseOil. Vecam kokam ir ieteicams, pirmajā kārtā, uzklāt elastīgu 
gruntslaku AquaSeal Flex Primer. Eksotiskajiem kokiem pirmajā kārtā ir jāklāj miecvielas izolējoša gruntslaka AquaSeal Exo Block. 
Lai izveidotu biezu lakas kārtu un tiktu izlīdzināta virsma (izveidotu lieto grīdu), starp lakas kārtām var izmantot gēlveida špakteli 
AquaSeal Spachtel Gel vai pirms lakošanas pielietot dispersijas špakteli AquaSeal Uni Spachtel. Lakai ir atbilstoša marķējošā 
krāsa sporta laukumu līniju iezīmēšanai un lakas ietonēšanai. Marķējošā krāsa AquaSeal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe ir 
pieejama sekojošos toņos: balts, melns, zils, zaļš, sarkans, dzeltens, oranžs. Patēriņš: apmēram 90-130 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 
1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. Lakotās virsmas kristalizēšanās laiks: apmēram 8-10 dienas. Pirms noslogošanas, 
lakotā virsma ir jāapstrādā ar šķidro vasku Brilliance Everclear. 
Laka pieejama spīdīga, pusmatēta, matēta un ultramatēta. 
Iepakojums: 1,65 l – EUR 71,73;  5,5 l – EUR 173,03 /Pamatcena – EUR 222,74/ 
Marķējošā krāsa 990ml- EUR 91,06   
 
 
 
 
 
Lūdzu, papildus, iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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