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

Tonēta koka virsma un lakota, vaskota vai eļļota  
 
Classic BaseOil – ekoloģiska tonētā eļļa (lakojama, eļļojama un vaskojama) 
Ekoloģiska, rafinētu augu izejvielu bāzes, cietā eļļa masīvkoka grīdu un citu koka virsmu dziļai impregnēšanai, koka ietonēšanai un 
dizaineriskiem tonējumiem: parketam, dēļu grīdām, trepēm, mēbelēm, OSB, finierim u.c. Eļļai ir 34 standarta toņi, kuri savstarpēji ir 
jaucami, lai iegūtu individuālu toņi. Eļļa ir gatava lietošanai, tāpēc virmu ir viegli apstrādāt. Eļļai var pievienot cietinātāju Classic Plus 
un izveidot kā 2-komponentu, ļoti izturīgu eļļu. Atkarībā no koka veida, virsmu, pirms eļļošanas jāpulē ar 100-180 sietu. Virsmas 
slīpējumam jābūt gludam, bez slīpējuma kļūdām. Pirms eļļas klāšanas, virsmu var nomazgāt ar ūdeni un kārtīgi izžāvēt, tādējādi 
iegūstot dziļāku un intesīvāku toni. Nemazgātai virsmai eļļa iesūksies tikai mīkstajā šķiedrā un izcels koka struktūru. Atkarībā no 
vēlamā toņa, eļļu klāj 1-2 kārtās. Kad vēlamais tonis sasniegts, virmu apstrādā ar laku, eļļu vai vasku. Eļļa klājama ar nerūsējošā 
tērauda špakteļlāpstiņu un pēc 20 min virsma jāpulē ar balto filci. Pēc 1 stundas, virsmu vēlreiz jāpārpulē ar balto filci. Eļļa ir 
paredzēta koka piesūcināšanai. Nekādā gadījumā eļļu nevar atstāt ar kārtu. Ja eļļa uzklāta pārāk biezā kārtā un liekais nav 
nopulēts, pēc virsmas nožūšanas eļļas kārtiņa ir jānopulē ar melno filci. Patēriņš: apmēram, 20-50 ml uz 1 m² vai 20-50 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram, 10-12 
stundas. Instrumenti tīrāmi ar Brlilliance Cleaner L91 šķīdinātāju. 
Krāsu toņi: Bezkrāsains, priede, ozols, Azobe, kūpināts, vecs ozols, Pernambuk, tīkkoks, Padouk, riekstkoks, melnkoks, Wenge, citrons, sarkani oranžs, oranžs, 
sarkans, violets, zils, zaļš, veca priede, baložu zils, pasteļkrāsas tirkīzs, purpursarkans, balts, kašmira balts, niedru zaļš, cementa pelēks, sudraba pelēks, platīna 
pelēks, zaļgani pelēks, bazalta pelēks, pelēcīgi brūns, melns, dziļi melns. Visi toņi ir savstarpēji jaucami.  
Tonēta un lakota virsma: Atkarībā no vēlamā toņa, eļļu klāj 1-2 kārtās. Eļļai obligāti ir jāpievieno cietinātājs Classic Plus attiecībā 10:1. Pēc virsmas nožūšanas to var 
apstrādāt ar lakām LT-Export Extra, Aqua-Seal 2K-PU, Aqua-Seal EcoGold. Lakas kristalizēšanās laiks 10-14 dienas. Virsma ir jākopj ar šķidro vasku Brilliance 
Everclear un ziepju koncentrātu Brilliance Cleaner L94. 
Tonēta un eļļota virsma: Tonēta eļļa 2 kārtās ir gatava, apstrādāta virsma. Ja tonēto eļļu klāj vienā kārtā, tad otrā kārtā jāliek viena no bezkrāsainajām eļļām Classic 
BaseOil, Classic 100-ProOil vai Classic Härdoil. Lai padarītu koku šķiedraināku, līdzīgu vecam kokam, pirms eļļošanas virsmu var apstrādāt ar sārmu Classic Bio 
Lauge. Eļļas kristalizēšanās laiks: apmēram, 10-14 dienas. Virsma ir jākopj ar šķidro vasku Brilliance AquaSatinPolish un ziepēm Brilliance BioSoap. Virsmas 
atjaunošana ar šķidro vasku Classic Pflegeol. 
Tonēta un vaskota virsma: Tonēta eļļa 2 kārtās ir gatava, apstrādāta virsma, taču nodilumizturības palielināšanai virsmu var apstrādāt ar cieto šķidro vasku Brilliance 
Fitpolish. Ja tonēto eļļu klāj vienā kārtā, tad otrā kārtā vēlams klāt vienu no bezkrāsainajām eļļām Classic BaseOil, Classic 100-ProOil vai Classic Härdoil. Eļļas 
kristalizēšanās laiks: apmēram, 10-14 dienas. Virsma ir jākopj ar šķidro vasku Brilliance AquaSatinPolish un ziepēm Briliiance BioSoap. Virsmas atjaunošana ar šķidro 
vasku Classic Pflegeol. 
Iepakojums: 0,125 l – EUR 16,94 /Pamatcena- EUR 21,03/ ; 1 l – EUR 75,02 /Pamatcena – EUR 98,11/; 5 l – EUR 350,30 /Pamatcena – EUR 461,13/ 
Cietinātājs: 0,1 l – EUR 12,77; 0,5 l – EUR 36,53 
 
Classic BioLauge- sārms koka pirmsapstrādei  
Pielieto pirms eļļošanas ar Classic BaseOil tonēto eļļu vai pirms skujkoku attīrīšanas ar Brilliance BioSoap ziepēm. Apstrādes procesā sārms reaģē ar koka dabīgajām 
un bioloģiskajām sastāvdaļām. Pēc apstrādes koks īpaši labi uzsūc tonēto eļļu un var sasniegt ļoti intensīvu toni. Pēc apstrādes ozols kļūst tumšāks un iegūst antīku 
izskatu. Lietojot sārmu uz skuju kokiem, koks kļūst tumšāks, līdzīgs dabiskā gaismā novecojušam, apdedzinātam, tādējādi samazinās koka struktūras virzienā. Ar 
sārmu apstrādātas un piesūcinātas virsmas ir kārtīgi jānopulē. Patēriņš: Atkarībā no uzklātās kārtas biezuma, apmēram, 100-200 ml uz m² vai 8 – 10 m² ar 1 litru. 
Žūšanas laikā sārms reaģē un iedarbojas uz koku un tā sastāvdaļām. Žūšanas laiks: apmēram 24 stundas. 
Iepakojums: 1 l – EUR 18,10 
 
Classic BaseOil Farbloss – bezkrāsaina, dabīga eļļa ar vasku 
Eļļa klājama 1-2 kārtās ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu un pēc 20 min virsma jāpulē ar pulējamo mašīnu un balto filci. Pēc 1 stundas, virsmu vēlreiz jāpārpulē ar 
balto filci. Eļļai var pievienot cietinātāju, lai padarītu virsmu nodilumizturīgāku. Patēriņš vienai kārtai: apmēram, 20-50 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apm., 8-24 stundas. 
Iepakojums: 0,125 l – EUR 12,92 /Pamatcena – EUR 17,73/ ; 1 l – EUR 56,63 /Pamatcena – EUR 66,04/ ; 5 l – EUR 257,97 /Pamatcena – EUR 300,81/ 
 
Classic 100 ProOil – ekoloģiska eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi 
Tikai profesionāļiem! Eļļu klāj 1-2 kārtās ar nerūsējošā tērauda špakteļlāpstiņu, pa nelieliem laukumiem un uzreiz pulē ar pulējamo mašīnu un sarkano filci. Pēc 1 
stundas, virsmu vēlreiz jāpārpulē ar balto filci. Eļļai var pievienot cietinātāju, lai padarītu virsmu nodilumizturīgāku. Patēriņš vienai kārtai: apm., 25-50 m² ar 1 litru. 
Žūšanas laiks: apmēram, 8-24 stundas.  
Iepakojums: 1 l – EUR 66,04; 5 l – EUR 300,87 
 
Classic Hard Oil – dabīga cietā eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi 
Eļļu klāj ar rullīti vai otu 2-3 kārtās. Starpslīpējums starp eļļas kārtām nodrošina maksimālu optiku. Eļļai var pievienot cietinātāju, lai padarītu virsmu nodilumizturīgāku. 
Patēriņš vienai kārtai: apmēram, 8-10 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apm., 10-24 stundas.  
Iepakojums: 1 l – EUR 36,34; 5 l – EUR 152,40 
 

Aqua – Seal Eco Gold – laka virsmām ar vidēju un lielu slodzi. Iepakojums: 1 l – EUR 26,62 /Pamatcena 35,59/; 5 l – EUR 108,90 /Pamatcena 140,00/ 

Aqua-Seal Ceramic Star – laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi. Iepakojums: 5,5 l – EUR 146,41 /Pamatcena 193,13/ 

Aqua – Seal 2K-PU Star  – elastīga laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi. Iepakojums: 1,65 l – EUR 71,73; 5,5 l – EUR 173,03 /Pamatcena 222,74/ 

Aqua-Seal Green Star  – elastīga laka virsmām ar ekstremāli lielu slodzi. Iepakojums:  5,5 l – EUR 179,69 /Pamatcena 222,74/ 

LT-Export  Extra – elastīga, ar pretslīdes piedevām, mākslīgo sveķu laka. Iepakojums:  10 l – EUR 239,58 

 
 
Lūdzu, 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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