
Produkti ražoti Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

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 
 

Gruntslakas un starplaku špakteles 
 

AquaSeal Flex Primer – dispersijas bāzes gruntslaka 
Ekoloģiska, ūdens bāzes, ātri žūstoša, elastīga gruntslaka masīvkoka virsmām, parketam un dēļu grīdām. Gruntslaka 
nemaina koka toni. Gruntslaka ir ideāli piemērota Aqua-Seal ® lakām. Tā samazina dēlīšu sānu malu salipšanas risku, 
tāpēc laka savienojumu vietās neplaisās. Gruntslaka ir piemērota kokam uz apsildāmās grīdas, industriālajam parketam, 
veca koka virsmām, masīvkokam u.c. Pielietojot gruntslaku, koks tiek piesūcināts, kā rezultātā samazinās lakas 
patēriņš. Gruntslaku klāj ar lakas rullīti biezā, vienmērīgā kārtā. Ja gruntslaka ir uzklāta plānā kārtā, pēc lakošanas ar 
laku virsma izskatīsies pleķaina. Patēriņš: atkarībā no koka uzsūktspējas, apmēram 85-125 ml uz 1 m² vai 8-12 m² ar 1 
litru. Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. 
Iepakojums: 5 l – EUR 99,40 

 

AquaSeal Exo Bloc – gruntslaka eksotiskajiem kokiem  
Ekoloģiska, efektīvi izolējoša, saķeri veicinoša gruntslaka uz akrilātpolimēra bāzes. Gruntslaka labi piesūcina koku, 
aizpilda koka poras un veido lakas kārtiņu. Gruntslaka ir piemērota lielākai daļai eksotisko koku veidu, jo tā, lielā mērā, 
izolē kokā esošās miecvielas, tādējādi aizkavē sāļu un eļļu izskalošanos no koksnes un blakus esošu koku 
iekrāsošanos. Gruntslaka klāj ar lakas rullīti biezā vienmērīgā kārtā. Ja gruntslaka ir uzklāta plānā kārtā, pēc lakošanas 
ar laku virsma izskatīsies pleķaina. Patēriņš: atkarībā no koka uzsūktspējas, apmēram, 100 uz 1 m² vai 10 m² ar 1 litru. 
Žūšanas laiks: apmēram 3-4 stundas. 
Iepakojums: 1l- EUR 21,86; 5 l – EUR  99,40 
 

SolvSeal UniQuickPrimer – Spezial Exotengrund – spirta bāzes gruntslaka 
Ātri žūstoša, elastīga, piesātinoša, spirta bāzes gruntslaka neapstrādāta masīvkoka virsmām, parketam un dēļu grīdai. 
Gruntslaka var padarīt koku tumšāku un izceļ koka struktūru. Gruntslaka izolē vaska atliekas vecu koku spraugās. 
Gruntslaka ir īpaši piemērota eksotiskajiem kokiem, lai izolētu kokā esošās ekstraktvielas un sveķus. Gruntslaka ir 
piemērota visām Berger-Seidle lakām. Tā samazina dēlīšu sānu malu salipšanas risku, tāpēc laka savienojumu vietās 
neplaisās. Pielietojot gruntslaku, koks tiek piesūcināts, kā rezultātā samazinās lakas patēriņš. Gruntslaku klāj ar lakas 
rullīti biezā, vienmērīgā kārtā. Ja gruntslaka ir uzklāta plānā kārtā, pēc lakošanas ar laku virsma izskatīsies pleķaina. 
Patēriņš: atkarībā no koka uzsūktspējas, apmēram, 100-125 ml uz 1 m² vai 8-10 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 
45-60 min. 
Iepakojums: 5 l – EUR 103,58 

 

AquaSeal Spachtel Gel – gēlveida špaktele virsmas izlīdzināšanai („lietās grīdas” efekts) 
Ekoloģiska, ātri žūstoša, bez smaržas, viegli klājama gēlveida špaktele uz ūdenī šķīstoša akrila-poliuretāna 
dispersijas bāzes. Piemērota špaktelēšanai starp AquaSeal ūdens bāzes lakas kārtām. Pateicoties špakteles 
gēlveida konsistencei, uz virsmas var sasniegt „lietās grīdas” efektu. Gēlveida špaktele lieliski aizpilda nelīdzenumus, 
salaiduma vietas un mikroplaisas, kā rezultātā tiek iegūta gluda virsma. Špakteli klāj ar nerūsējošā tērauda 
špakteļlāpstiņu, divās, krusteniskās kārtās, izvairoties no svītrām un sabiezējumiem. Nav nepieciešams 
starpslīpējums. Patēriņš vienai kārtai: apmēram, 15-20 ml uz 1 m² vai 50-60 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 
30-60 min. 
Iepakojums: 5 l – EUR 195,29 
 

SolvSeal FK-Gelb Kunststoff-Spachtelgrund – špaktelējama grunts virsmas izlīdzināšanai („lietās grīdas” 
efekts) 
Labi aizpildoša, tiksotropa, ātri žūstoša špaktelējama grunts uz mākslīgo izejvielu bāzes. Klājama uz neapstrādāta 
parketa, dēļu grīdas un koka virsmām. Nav piemērota eksotiskajiem kokiem. Špaktele padara koku gaišāku. Grunts ir 
ideāli piemērota, LT-Export Extra un UNO lakām. Špakteli var izmantot klāšanai starp UNO lakas kārtām, lai aizpildītu 
nelīdzenumus, salaiduma vietas un mikroplaisas, kā rezultātā tiek iegūta gluda virsma. Pateicoties grunts teicamām 
pārklāšanās un aizpildīšanas īpašībām, uz virsmas var sasniegt „lietās grīdas” efektu. Špakteli klāj ar nerūsējošā 
tērauda špakteļlāpstiņu, divās, krusteniskās kārtās, izvairoties no svītrām un sabiezējumiem. Nav nepieciešams 
starpslīpējums. Patēriņš vienai kārtai: apmēram, 30-40 ml uz 1 m² vai 25-30 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 30-45 min. 
Iepakojums: 5 l – EUR 130,20; 10 l – EUR 190,33 
 
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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