Produkti ražoti Austrijā!
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija”
Rīga, A Čaka iela 107
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv
https://www.facebook.com/abschliff.abschliff

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

Epoksīdi
Pamatnes sagatavošana
1. Impregnēšana
Impregnēšanas sveķu Epoxy IH 16 grunts
Šķīdinātājus nesaturoša, transparenta, 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma, kas ir
paredzēta melnās grīdas pirmsapstrādei: nestabilu, drupainu, porainu, minerālu melno grīdu
nostiprināšanai un plaisu novēršanai. Piemērota iekšdarbiem un ārdarbiem kā nostiprinoša
impregnēšana stipri uzsūcošām, minerālām melnajām grīdām, kā arī plaisu novēršanai plaisām
līdz pat 0,3mm.
Patēriņš: apmēram 0,3-0,7 kg/m².
Iepakojums: 9 kg, A + B komp. – EUR 243,06
2. Gruntēšana:
Ekspress kārta - Express Coat EC 60
Universāla, šķīdinātājus nesaturoša, ātri iedarbīga, transparenta, 2-komponentu reaktīvo sveķu
sistēma, kas paredzēta insdustriālo grīdu virsmas aizsardzībai. Pie 23º C temperatūras produktu
atkārtoti var apstrādāt pēc 60 min. Izmanto minerālo melno grīdu gruntēšanai, dekoratīvo čipšu
pārklāšanai, pilnībā nosedzoša dekoratīvo čipšu slāņa pārklāšanai. Ieteicams izmantot
kombinācijā ar Tixotropiermittel Epoxy TE 2K vēl ātrākai un efektīvākai pamatnes cietināšanai.
Patēriņš: gruntēšana: uz minerālām virsmām apmēram 0,3 – 0,4 kg/m²; skrāpējošā špaktelēšana:
apmēram 0,6 kg/m² uz mm, ja jaukšanas proporcija ir 1:1 līdz 1:2 ar kārtas biezumu: 0,1-0,2 /
0,1-0,5 / 0,3-0,8 mm; dekoratīvo čipšu slāņa klāšanai: 0,4 – 0,5 kg/m²: ar nosedzošu slāni;
nobeiguma slānim: apmēram 0,25 – 0,35 kg/m² uz pilnībā nosedzoša dekoratīvo čipšu slāņa; uz
betona vai līdzīgas pamatnes: apmēram 3kg/m² uz cm, ja jaukšanas proporcija ir 1:7, QS: 0,063-3,5.
Iepakojums: 2,5 kg, A + B komp. – EUR 137,21
Iepakojums: 10 kg, A + B komp. – EUR 468,15
3. Reaktīvo sveķu maisījumi
Krāsainie javas sveķi MHF 10
Sala, atledojuma sāls izturīga, sķīdinātājus nesaturoša, tonējoša, smaržas neitrāla 2-komponentu
epoksīdsveķu-cietinātāja sistēma. Materiāls atbilst „EC1 plus R” (emisijas zems) un pēc
vajadzības tas ir tonējams, jaucams ar ugunī žāvētām kvarca smiltīm. Paredzēts iekšdarbiem un
ārdarbiem krāsainu reaktīvo sveķu maisījuma iegūšanai ar kvarca smiltīm. Pievienojot
tiksotropās vielas, produktu var izmantot poru aizvēršanai. Paredzēts virsmām, pa kurām staigā
un virsmām, pa kurām brauc transportlīdzekli, piemēram, auto nojumēs, rampās, lūku vākos, kā
arī ielu remontdarbiem utt. Izmanto arī vidēji cietām virsmām, pašnesošām virsmām no 15 mm.
Pieejamās krāsas: melna, zaļa, bēša, sarkana.
Patēriņš: gruntēšana: apmēram 1,25 kg/m² vienai kārtai; reaktīvo sveķu kārta: 2,5 g MHF 10 +
25kg ar kārtas biezumu 0,063 – 3,5 mm (1 cm kārtas biezumam pietiks 1 m²), 5 kg MHF 10 +
50 kg kārtas biezumu 0,063 – 3,5 mm (1cm kārtas biezumam pietiks 2 m²), poru aizvēršanai:
apmēram 300 g/m² + 9 g tiksotropās vielas TE 2K (pietiks apmēram 1 m²)
Iepakojums: 5 kg, A + B komp. – EUR 166,98
Iepakojums: 30 kg, A + B komp. – EUR 800,78

4. Mitruma bloķēšanai
Epoxy mitruma bloķētājs 2K EP 170
Augstvērtīgs, 2-komponentu epoksīdsveķu sistēmas produkts mitruma bloķēšanai, kas
paredzēts lietošanai uz cementa un betona. Lietojot produktu iekštelpās, ar to iespējams
nobloķēt līdz 6% (CM) pāri palikušā mitruma, kas izdalās no betona vai cementa
pamatnes. Produktu var lietot arī kā savienojošu kompozītmateriālu-blīvējumu tādām
virsmām kā betons, kas nonāk saskarē ar zemi, kā arī uz jaunielieta betona kārtām, kam
ir augsts pari palikušais mitrums. Produkts paredzēts arī visu ierasto, uzsūcošo un
neuzsūcošo būvsubstaņču-pamatņu gruntēšanai un nostiprināšanai iekštelpās un ārā.
Lietojams arī kā EP epoksīd java, sajaucot to ar kvarca smiltīm: 0,063-3,5 mm.
Patēriņš: atkarībā no pielietojuma mērķa: 200-600 g/m², ja lieto kā mitruma bloķētāju:
450 g/m², ja lieto kā epoksīdjavu EP-Mörtel: apm. 0,3 kg/m² atkarībā no slāņa
biezuma.
Iepakojums: 4,5 kg, A+B komp. – EUR 134,12
12 kg, A+B komp.. – EUR 319,15
30 kg, A+B komp. – EUR 684,26

Epoksīdsveķu pārklājumi
1. Industriālie grīdas segumi
Poliuretāna pārklājums PU 300
Spīdīgs, šķīdinātājus nesaturošs, krāsains, pašizlīdzinošs, elastīgs, statiski plaisu
savienojošs, skaņas izolējošs, 2-komponentu reaktīvo sveķu produkts uz poliuretāna
bāzes. Produkts paredzēts krāsainu, industriālo grīdas segumu ieklāšanai, tādu, pa
kuriem staigā vai brauc ar transportlīdzekļiem, kam jāiztur lielu vai vidēju slodzi,
Produktu klāj uz cementa saistošām virsmām, piemēram, cietais lejamais asfalts.
Pārbaudīta parkinga sistēma OS 13. Svarīgi: RAL 9016 nav tonējams.
Patēriņš: apmēram 1,35 kg/m² atkarībā no mm kārtas biezuma. Pieejamais, gatavais
krāsu tonis: pelēks RAL 7032.
Iepakojums: 25 kg, A+B komp. – EUR 539,06
Pēc pasūtījuma tiek izgatavoti arī citi RAL toņi. Cena mainās atkarībā no
pasūtāmā RAL toņa.
Struktūrpārklājums strukturētām virsmām un konstrukciju pārklājumiem SB2
Šķīdinātājus nesaturošš, spīdīgs, strukturēts, pigmentēts, , plānu kārtiņu veidojošs, 2komponentu produkts uz epoksīdsveķu bāzes, kas paredzēts vidējai ķīmiskai un
mehāniskai slodzei. Izmantojot speciālo lakas rullīti , tiek panākta strukturēta virsma.
Pieejami sekojšie toņi: RAL 1001, 1015, 7030, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7046,
9002.
Patēriņš: 0,5 – 0,7 kg/m².
Iepakojums: 15 kg, A + B komp. – EUR 343,80

2. Kreativitātei:
Epoxy saistviela EP 220
Spīdīga, šķīdinātājus nesaturoša, transparenta, pašizlīdzinoša, 2-komponentu, elastificēta
epoksīdsveķu saistviela dizaina grīdām. Piemērota iekšdarbiem kā saistviela kreatīvu segumu
veidošanai optiski prasīgās pielotojuma zonās. Dzeltēšana ultravioletā starojuma neietekmē
tehnisko funkciju. Produkts paredzēts dabīgā akmens grīdu nobeiguma kārtas vai arī dekoratīvo
pakaišu slāņa pārklāšanai.
Patēriņš: 2 mm slāņa biezums: dizaina pārklājums: 1,4 kg EP 220 + 2,4 kg DF 170 (pietiks
apmēram 1 m²), 10 kg EP 220 + 17 kg DF 170 pietiks apmēram 7 m². Metāla pārklājums: 2 kg
EP 220 + 20 g DF Metallic (pietiks apmēram 1 m²), 10 kg EP 220 + 100 g pietiks apmēram 5
m².
Iepakojums: 10 kg, A + B komp. – EUR 290,64
Dizainiskā pildviela DF 170
Jauktu granulātu masa, kas sastāv no dažādām speciālām pildvielām, piemēram, poliestera granulāta.
Paredzēts lietošanai kopā ar produktu Epoxid Bindemittel EP 220 dekoratīvo reaktīvo sveķu pārklājumu
veidošanai iekštelpās. Apsrādei iesakām robaino lāpstiņu: R2.
Patēriņš: skat. Epoxid Bindemittel EP 220 aprakstā.
Iepakojums: gaiši pelēks: 17 kg – EUR 365,32
Iepakojums: antracīts: 17 kg – EUR 365,32
Dizainiskā pildviela Metallic
Krāsains maisījums no minerāliem un metāliskiem pigmentiem. Paredzēts lietošanai kopā ar produktu
Epoxid Bindemittel EP 220 dekoratīvo reaktīvo sveķu pārklājumu veidošanai ar metālisku efektu
iekštelpās.
Patēriņš: skat. Epoxid Bindemittel EP 220 aprakstā.
Iepakojums: sudrabs: 100 g – EUR 61,77
Iepakojums: bronza: 100 g – EUR 61,77

Epoxy Clear prklājums CC 200
Spīdīga, šķīdinātājus nesaturoša, transparenta 2-komponentu epoksīdsveķu-cietinātāja
sistēma transparentiem pārklājumiem iekštelpās, paredzēts arī nobeiguma kārtas, dekoratīvo
čipšu, dabīgā akmens grīdu un citu virsmu pārklāšanai. Piemērota nodilušu, saskrāpētu
epoksīdbāzes reaktīvo sveķu pārklājumu atjaunošanai. Piemērota arī epoksīdbāzes kreatīvo,
dizaina grīdu pārklāšanai. Dzeltēšana ultravioletā starojuma ietekmē neietekmē tehnisko
funkciju.
Patēriņš: dekoratīvo pakaišu nobeiguma slāņa pārklāšanai 1 kg / m², transparents pārklājums:
vismaz 1 kg / m².
Iepakojums: A komp 5 kg – EUR 120,10; B komp 3 kg – EUR 72,06;
A + B – EUR 192,16
3. Krāsaina 2-komponentu sistēma:
Epoxy pārklājums EP 20
Spīdīgs, šķīdinātājus nesaturošs, krāsains, pārtikas un dzīvnieku barības drošs, 2-komponentu
pārklājums uz epoksīdsveķu bāzes ar lielu ķīmisko un mehānisko nodilumizturību. Pprodukts
paredzēts lietošanai iekštelpās un ārā virsmām, pa kurām staigā un pa kurām brauc
transportlīdzekli, ar mazu vai vidēju mehānisko slodzi. Piemērots klāšanai uz minerālām un
epoksīdsveķu pamatnēm. Piemērots sienām un grīdām, īpaši piemērots klāšanai mitrajās
telpas zonās kā alternatīva keramiskajām flīzēm. Dzeltēšana ultravioletā starojuma ietekmē
neietekmē tehnisko funkciju.
Patērinš: apmēram 0,2 kg vienai kārtai.
Iepakojums: gatavais/pieejamais tonis: pelēks RAL 7032: 9 kg = 7,5 kg/A komp.
+ 1,5 kg/B komp. – EUR 218,24
Pēc pasūtījuma tiek izgatavoti arī citi RAL toņi. Cena mainās atkarībā no pasūtāmā RAL toņa.
4. Transparenta 2-komonentu sistēma:
Virskārta Aqua Topcoat EP 150 TC
Zīdaini matēts, transparents, nepiepildīts, emisijas zems, ūdeņains, 2-komponentu
pārklājums uz epoksīdsveķu bāzes. Izturīgs pret eļļām, taukiem, atšķaidītiem sārmiem un
atšķaidītām skābēm. Paredzēts lietošanai iekštelpās virsmām, pa kurām staigā, dekoratīvo
čipšu klājumu un epoksīdsveķu bāzes virsmu pārklāšanai.
Petēriņš: apmēram 0,15 kg/m² vienai kārtai.
Iepakojums: A komp 4 kg – EUR 94,08; B komp 6 kg – EUR 141,12;
A + B – EUR 235,20

Dabīgā akmens grīdas
Marmora oļi Colorit grob MG 24 ar raupjām akmens granulām
Marmora oļi ir dabīgas, minerālas izejvielas. Vairākkārt mazgāti, ugunī žāvēti marmora oļi, nesatur humusvielas un līdzīgus
piemaisījumus. Iepakojumā marmora oļiem ir pieļaujama neliela krāsas toņa atsķirība. Produkts paredzēts dabīgā akmens
grīdu ieklāšanai. Marmora oļus lieto kopā ar produktu Natursteinteppichharz PU 1K dekoratīvo virsmu veidošanai dzīvojamās
telpās, vannas istabās, virtuvēs, gaiteņos, uz trepēm, izstāžu zālēs, auto hallēs, veikalos, skaistumkopšanas salonos, sporta
zālēs, birojos, bāros, uz deju grīdām, viesnīcās, industriālajās telpās, garāžās, rūpnīcās u.c. Patēriņš: 6 mm biezai kārtai:
apmēram 12,5 kg/m²
Pieejamie iepakojumi un toņi:
 dabīgs 25 kg – EUR 37,81
 miglas pelēks 25 kg – EUR 90,75
 dzeltenbalts 25 kg – EUR 90,75
 zaļš 25 kg – EUR 90,75
 bēšīgs 25 kg – EUR 90,75
 brūns 25 kg – EUR 90,75
 rozā 25kg – EUR 90,75
 sarkans 25 kg – 90,75
 raibs 25 kg – EUR 90,75
 businesspelēks 25 kg – EUR 90,75
 kontrastmaisījums 25 kg – EUR 90,75
 balts 25 kg – EUR 90,75
 ekstra balts 25 kg – EUR 90,75
 tumši pelēks 25 kg – EUR 90,75
 pelēkmelns 25 kg – EUR 90,75

Dabīgā akmens-paklāju poliuertāna sveķi PU 1K
Spīdīgi, šķīdinātājus nesaturoši, transparenti, 1-komponenta, gaisa mitruma ietekmē žūstoši, pret dzeltēšanu
izturīgi poliuretāna sveķi dabīgā akmens grīdu pārklājumu veidošanai. Šī saistviela, kombinējot to ar Murexin
marmora oļiem Colorit grob MG 24, ir izturīga pret salu un berzi. Produkts veido pēc sacietēšanas izturīgu,
mehāniski nodilumizturīgu, UV-izturīgu, neslīdīgu virsmu. Produktam ir plašs pielietojuma spektrs:
piemērots dekoratīvu vaļēju poru virsmu veidošanai iekštelpās un ārā. Produkts piemērots klāšanai privātās
telpās iekštelpās un ārā, sabiedriskās telpās, uz terasēm, kāpņu telpās, baseina telpās, hallēs un vestibilos,
dzīvojamajās zonās, kā arī veikalos, izstāžu zālēs u.c.
Patēriņš: 6 mm biezai kārtai: 25 kg Marmorkiesel Colorit grob MG 24 + 1,25 kg saistvielas pietiks apmēram 2
m².
Iepakojums: 1,25 kg – EUR 61,04
6,25 kg – EUR 297,28

Akmens paklāja uzabotājs SN 1K
Ja ir vēlme palielināt Natursteinteppichharz PU 1K nodilumizturību, tad to ir ieteicams lietot kopā
ar Stellmittel Natursteinteppich SN 1K. Lietojot šo produktu kombināciju, izmainās produkta
izstrādes laiks, tehniskās īpašības, viskozitāte, sacietēšanas laiks palielinās.
Iepakojums: 1 kg – EUR 97,07

Akmens pasta SP 15
Lietošanai gatava, šķīdinātājus nesaturoša, dispersijas bāzes pasta ar lieliskām saķeres īpašībām.
Paredzēta lietošanai iekštelpās un ārā kā saistviela dabīgā amens perpendikulāru, minerālu virsmu
apstrādei, nav paredzēta lietošanai tiešu laikapstākļu iedarbībā.
Patēriņš: apmēram 2,25 kg/m².
Iepakojums: 8 kg – EUR 147,81

Papildus produkti / instrumenti:
Dekoratīvie čipši VF
Dekoratīvi krāsaini čipši epoksīdsveķu un poliuretāna pārklājumu veidošanai.
Iepakojums: 1 kg – EUR 67,48;
5 kg – EUR 300,20
Krāsu toņi: bēšīgs RAL 1001, cinka dzeltens RAL 1018, uguns sarkans RAL 3000, satiksmes zils
RAL 5017, smaragda zaļš RAL 6001, signāla pelēks RAL 7004, antracītpelēks RAL 7016, betona
pelēks RAL 7023, zīda pelēks RAL 7044, okerbrūns RAL 8001, bāli brūns RAL 8025, dziļi melns
RAL 9005, tīri, spilgti balts RAL 9010
Iepakojums: 5 kg – EUR 300,20
Krāsu toņi: melns/balts RAL 9005/9010, signāla pelēks RAL 7004, betona pelēks RAL 7023, zīda
pelēks RAL 7044, dziļi melns RAL 9005, tīri, spilgti balts RAL 9010

Kvarcxa smiltis QS 98
Pieejamie iepakojumi: 0,1 – 0,2 mm, 0,1 – 0,5 mm, 0,3 – 0,8 mm, 0,6 – 1,2 mm, 0,063 – 3,5, 3 – 5 mm
Iepakojums: 25 kg – EUR 25,41
Impregnēšanas pasta Cura IP 30
Videi draudzīgs, ūdens bāzes, vasku saturošs kopšanas līdzeklis no augstvērtīgām sintētiskām vielām. Žūst
bez pulēšanas. Veido uz vismas netīrumus atvairošu, nodilumizturīgu plēvīti. Piemērota ikdienas un
ģenerālajai uzkopei iekštelpās dažādām reaktīvo sveķu pārklājumu virsmām, kā arī keramiskiem, nespīdīgiem
pārklājumiem. Patēriņš: 1l apmēram 30-50 m².
Iepakojums: 1 l – EUR 21,65
Pamata tīrīšanas līdzeklis Colo GR 20
Saudzīgs, videi draudzīgs tīrīšanas līdzeklis/koncentrāts eļļas, tauku, ielas un citu netīrumu tīrīšanai
iekštelpās un ārā.
Iepakojums: 1 l – EUR 17,10
Sortimentā ir pieejami arī skābes un sārmaini tīrīšanas līdzekļi lielāku netīrumu, ķimikāliju tīrīšanai.

