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

www.abschliff.lv 
 

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

Avalon ® dabīgie kopšanas līdzekļi un vaski 
 
Avalon ® Pfanzenseife – naturāls ziepju koncentrāts 
100% dabīgs ziepju koncentrāts. Piemērots koka, lamināta, linoleja un akmens virsmu tīrīšanai. Īpaši piemērots eļļotu un vaskotu virsmu 
tīrīšanai. Izgatavots pēc senas receptes kā universāls mājas tīrīšanas līdzeklis. Ziepju koncentrātu lieto atšķaidītu ar ūdeni ar maksimālo 
koncentrāciju 1:1 (ģenerālā tīrīšana) vai pielejot 20-40 ml uz 8-10 litriem ūdens (ikdienas tīrīšana). Nešķaidītu lieto tikai atsevišķu traipu 
tīrīšanai. Patēriņš nešķaidītā veidā: apmēram 60 m² ar 1 litru. Nepieļaut produkta nožūšanu. 
Iepakojums: 1 l – EUR 12,10; 2,5 l – EUR 29,04; 10 l – EUR 109,75 
 

Avalon ® Naturwachs Bodenmilch – naturāls pieniņs 
100% dabīgs, dabīgo vasku saturošs kopšanas un atjaunošanas līdzeklis, kas paredzēts mēbelēm, linolejam, kaučukam, ādai 
un īpaši piemērots virsmām apstrādātām ar eļļu un vasku. Produkts ir lietojams neatšķaidītā veidā (pirmreizējai kopšanai un 
virsmas atjaunošanai) vai pielejot ūdenim 20-100 ml uz 8-10 litriem ūdens (ikdienas tīrīšanai). Patēriņš nešķaidītā veidā: 
apmēram 60 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 30 min. 
Iepakojums: 1 l – EUR 11,37; 2,5 l – EUR 25,89; 10 l – EUR 100,43 
Uzkopšanas instruments  EUR 31,21 
 
Avalon ® Refresher – dabīgs vasks virsmu atjaunošanai 
100% dabīgs, antistatisks, zīdaini spīdīgs šķidrais vasks iekšdarbiem. Produkts ir paredzēts eļļotu un vaskotu koka virsmu kopšanai un 
atjaunošanai, mēbelēm, kuras apstrādātas ar Avalon eļļām un lazūrām, vecu mēbeļu restaurēšanai, keramikas un linoleja virsmu kopšanai. 
Produktu uzklāj plānā kārtiņā ar otu, eļļas slotiņu vai ar kokvilnas lupatu. Pēc apmēram 30-45 min virsmu jāpulē ar balto filci vai pulējamo 
mašīnu un balto filci. Patēriņš: apmēram 10-50 ml uz 1 m² vai 20-100 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 1-2 stundas.   
Iepakojums: 0,25 l – EUR 9,91; 0,75 l – EUR 24,20; 2,5 l – EUR 59,29; 10 l – EUR 183,92 
 
 
Avalon ® Fußboden und Möbelwachs – dabīgs cietais vasks 
100% dabīgs, antistatisks, ūdeni necaurlaidīgs, zīdains vasks uz augstvērtīgas augu eļļas, bišu vaska un iz 
 
oparafīna bāzes. Vasks ir paredzēts, galvenokārt, koka, korķa un akmens virsmu uzlabošanai un kopšanai iekštelpās, kas ir pakļautas 
lielai slodzei, kā arī neglazētu flīžu apstrādei. Pēc apstrādes virsma ir ūdeni un netīrumus atgrūdoša. Var izmantot arī mēbeļu ražošanā. 
Nav ieteicams izmantot virsmām, kuras nav iepriekš apstrādātas ar eļļu. Produktu uzklāj ar kokvilnas lupatu vai pulējamo mašīnu un balto 
filci. Virsma pēc nožūšanas jāpārpulē. Patēriņš: apmēram 10 g uz 1 m² vai 100 m² ar 1 kg. Žūšanas laiks: apmēram 4-12 stundas. 
Kristalizēšanās laiks: apmēram 4 nedēļas. Virsma jākopj ar grīdas pieniņu Avalon Bodenmilch un ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. 
Iepakojums: 0,35 kg – EUR 18,15 
 

Avalon ® Heißwachs – dabīgs cietais vasks 
100% dabīgs, elastīgs, antistatisks, pusspīdīgs vasks koka, korķa, akmens virsmām un flīzēm iekštelpās. Piemērots virsmas atjaunošanai un kopšanai. 
Pēc apstrādes virsma ir ūdeni un netīrumus atgrūdoša. Pirms apstrādes virsmai ir jābūt piesūcinātai ar Avalon produktiem. Vasks pirms klāšanas ir 
jāuzkarsē. Klājams ar pulējamo mašīnu un balto filci vai ar rokas instrumentu un balto filci. Pēc apstrādes virsma uzreiz jānopulē ar balto filci. Patēriņš: 
apm. 75-100 m²/kg. Žūšanas laiks: apm. 12-24 h. Virsmas mazgāšanai izmanto ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. 
Iepakojums: 10 kg – EUR 151,01 

 
Avalon ® Mobelpolitur – dziļi impregnējošs, ūdeni atgrūdošs līdzeklis mēbelēm 
Paredzēts eļļotu, vaskotu vai lakotu virsmu kopšanai iekštelpās. Pārbaudīts saskaņā ar DIN EN 71,3.daļu. Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Uzklāj plānā 
kārtiņā ar mīkstu lupatiņu koka struktūras virzienā. Pirms lietošanas pārbaudīt virsmas saderību ar produktu – testēt līdzekli mazāk redzamā vietā. 
Produkts nav paredzēts polistirola plastmasas mēbeļu apstrādei. Patēriņš: ampēram, 10 ml/m2.  
Iepakojums: 0,25 l – EUR 12,10 
 
Avalon ® Schrankfrisch – tīrīšanas, kopšanas un smaržas uzlabošanas līdzeklis mēbelēm 
Paredzēts eļļotu, vaskotu, lazurētu vai lakotu virsmu tīrīšanai un kopšanai. Vecajiem skapjiem, pēc apstrādes, tiks novērsta nepatīkama smarža. Pirms 
lietošanas kārtīgi sakratīt. Līdzekli uklāj uz lupatiņas un ierīvē virsmā, nepieciešamības gadījumā – nopulē. Pirms lietošanas pārbaudīt virsmas saderību 
ar produktu – testēt līdzekli mazāk redzamā vietā. Patēriņš: apmēram, 10 ml/m2. 
Iepakojums: 0,25 l – EUR 12,10 
 
 
 
 
 
Lūdzu papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju.  
Firma patur tiesības mainīt cenas.  
Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 

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

