
Produkti ražoti Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

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

Mob.: +371 26177888 
Fakss: +371 67272792 

E-pasts: info@abschliff.lv 

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

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

 

Dabīgas bezkrāsainās eļļas kokam 
Avalon Naturharz-Hartöl – dabīga eļļa 
100% dabīga, dzeltenīga, ūdensnoturīga eļļa koka un korķa dziļai impregnēšanai iekštelpās. Piemērota stipri noslogotām virsmām: parketam, dēļu grīdām, trepēm, 
mēbelēm u.c. Ar eļļu apstrādāti gaišie koki kļūst dzeltenīgāki, stipri uzsūcošie koki kļūst tumšāki. Virsmu, pirms eļļošanas jāpulē, ar 100-180 sietu. Eļļu klāj ar otu, eļļas 
uzklājēju, izsmidzinot vai iegremdējot 2-3 kārtās. Pēc 15-30 min, lieko eļļu, kas nav sasūkusies kokā, jānoņem ar lupatu. Virsmu var pulēt ar brūno vai balto filci. 
Patēriņš vienai kārtai: apm., 10-50 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apm., 8-24 stundas. Eļļas kristalizēšanās laiks: apmēram, 10-14 dienas. Virsma jākopj ar grīdas pieniņu 
Avalon Bodenmilch un ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. Virsmas atjaunošana ar šķidro vasku Avalon Refresher vai Avalon Füssigwach. 
Iepakojums: 0,75 l – EUR 20,33; 2,5 l – EUR 58,08; 10 l – EUR 177,87 
 
Avalon Naturharz-Hartöl Spezial – dabīga eļļa ar vasku 
100% dabīga, nodilumizturīga, ļoti izturīga pret skrāpējumiem, ūdeni necaurlaidīga, ūdens tvaikus caurlaidīga, dzeltenīga, vasku saturoša eļļa kokam iekštelpās: 
parketam, dēļu grīdām, trepēm, mēbelēm u.c. Atbilst DIN 53160 un DIN EN 71 3.daļa, piemērota bērnu rotaļlietām. Paredzēta klāšanai uz virsmas, kura ir impregnēta ar 
Avalon dabīgo eļļu. Piemērota stipri noslogotām koka, korķa un akmens virsmām iekštelpās. Klājama ar otu, eļļas uzklājēju, izsmidzinot vai iegremdējot un pēc 20 min 
lieko eļļu nopulē ar balto filci. Eļļu jāklāj vienā kartā, bet, lai palielinātu izturību, pēc 14 dienām, vēl vienā kārtā. Pēc pulēšanas virsmai piemīt neliels spīdums. Patēriņš: 
1.kārtai apm. 17 m²/l, 2.kārtai apm. 42 m²/l. Žūšanas laiks: apm. 6-24 h. Eļļas kristalizēšanās laiks: apmēram, 10-14 dienas. Virsma jākopj ar grīdas pieniņu Avalon 
Bodenmilch un ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. Virsmas atjaunošana ar šķidro vasku Avalon Refresher, Avalon Füssigwach vai Naturharz-Hartöl Spezial. 
Iepakojums: 0,75 l – EUR 24,81; 2,5 l – EUR 67,52; 10 l – EUR 224,31 
 
Avalon Naturharz-Ölsiegel –dabīga eļļa ar vasku un lakas daļinām 
100 % dabīga, ūdensizturīga, nodilumizturīga, dziļi impregnējoša eļļa ar vasku un lakas daļinām. Īpaši piemērota virsmām ar lielu slodzi. Piemērota koka un korķa 
apstrādei iekštelpās: grīdai, mēbelēm u.c. Atbilst DIN 53160 un DIN EN 71 3.daļai, piemērota bērnu rotaļlietām. Atkarībā no koka veida, virsmu, pirms eļļošanas jāpulē 
ar 100-180 sietu. Eļļu klāj ar otu, uzklājēju, izsmidzinot vai iegremdējot un pēc 20 min lieko eļļu noslauka vai nopulē ar balto filci. Vienā kārtā virsma ir matēta, 2-3 kārtās 
- samtaini spīdīga. Žūšanas laiks: apm. 10-24 stundas. Patēriņš: 1.kārtai apm. 17 m²/l, 2.kārtai apm. 42 m²/l. Eļļas kristalizēšanās laiks: 10-14 dienas. Virsma jākopj ar 
grīdas pieniņu Avalon Bodenmilch un ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. Virsmas atjaunošana ar šķidro vasku Avalon Refresher vai vai Avalon Füssigwach. 
Iepakojums: 0,25 l – EUR 12,71; 0,75 l – EUR 28,24; 2,5 l – EUR 78,02; 10 l – EUR 229,78 
 
Avalon High Solid Öl – dabīga eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi 
100% dabīga, pusmatēta, aizsargkārtu veidojoša, ūdensizturīga eļļa ar vasku. Piemērota stipri noslogotām virmām. Piemērota koka un OSB apstrādei iekštelpās: koka 
grīdai, parketam, mēbelēm u.c. Piemērota bērnu rotaļlietām. Atbild DIN 68861 1.daļai, DIN 53160 un DIN EN 71 3.daļa. Pirms apstrādes virsmai ir jābūt nopulētai ar 
120-180 grauda smilšpapīru. Virsmas slīpējumam jābūt gludam, bez slīpējuma kļūdām. Eļļu klāj ar otu, špakteļlāpstiņu vai ar viendiska pulējamo mašīnu (platība virs 30 
m²). Atkarībā no koka uzsūktspējas, eļļu klāj 1-2 kārtās un pēc 1 stundas virsmu pārpulē ar pulējamo mašīnu un balto filci. Virsma apstrādāta vienā kārtā būs matēta, 
divās kārtās - pusmatēta. Patēriņš: 1. kārta apmēram 24-30 m²/l, 2.kārta apmēram 300-450 m²/l. Žūšanas laiks: 1.kārta apmēram 6 stundas, 2.kārta apmēram 24 
stundas. Eļļas kristalizēšanās laiks: 10-14 dienas. Virsma jākopj ar grīdas pieniņu Avalon Bodenmilch un ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. Virsmas atjaunošana 
ar šķidro vasku Avalon Refresher. 
Iepakojums: 0,25 l – EUR 14,23; 0,75 l – EUR 37,33; 2,5 l – EUR 99,24 
 
Classic BaseOil Farblos– dabīga eļļa ar vasku 
Ekoloģiska, rafinētu augu izejvielu bāzes, cietā eļļa masīvkoka grīdu un citu koka virsmu dziļai impregnēšanai: parketam, dēļu grīdām, trepēm, mēbelēm, OSB, finierim 
u.c. Eļļa ir gatava lietošanai, tāpēc virsmas apstrāde ir viegla un droša. Eļļa izceļ koka struktūru, krāsu un koks iegūst eļļotai virsmai līdzīgu izskatu. Virsmas slīpējumam 
jābūt gludam, bez slīpējuma kļūdām. Eļļa klājama 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. Nodilumizturības palielināšanai virsmu var apstrādāt 
ar šķidro vasku Brilliance Fitpolish. Instrumenti tīrāmi ar Brilliance Cleaner L91. Patēriņš vienai kārtai: apmēram, 20-50 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apm., 8-24 stundas. 
Eļļas kristalizēšanās laiks: apm., 10-14 dienas. Eļļota un vaskota virsma ir jākopj ar šķidro vasku Brilliance AquaSatinPolish un ziepēm Brilliance BioSoap. Eļļotas un 
vaskotas virsmas atjaunošana ar šķidro vasku Brilliance Pflegeol vai Brilliance Fitpolish. 
Iepakojums: 0,125 l – EUR 12,92 /Pamatcena – EUR 15,20/ ; 1 l – EUR 56,63; 5 l – EUR 257,97 
Cietinātājs Classic Plus: 0,1 l – EUR 11,99 0,5 l – EUR 34,30 
 
Classic 100 ProOil – ekoloģiska eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi 
Tikai profesionāļiem! Videi draudzīga, rafinētu augu eļļu un modificētu vasku bāzes eļļa koka impregnēšanai iekštelpās: parketam, dēļu grīdām, mēbelēm u.c. Satur 
98% cietās vielas, kas šo eļļu padara par nodilumizturīgu, ūdens necaurlaidīgu. Eļļa izceļ un pastiprina koka stuktūru. Eļļai var pievienot cietinātāju, lai padarītu virsmu 
nodilumizturīgāku. Virsmas slīpējumam jābūt gludam, bez slīpējuma kļūdām. Eļļu klāj 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. Patēriņš vienai kārtai: apm., 25-50 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apm., 8-24 
stundas. Eļļas kristalizēšanās laiks apmēram 10-14 dienas. Virsma ir jākopj ar šķidro vasku Brilliance AquaSatinPolish un ziepēm Brilliance BioSoap. Virsmas 
atjaunošana ar šķidro vasku Brilliance Pflegeol. 
Iepakojums: 1 l – EUR 69,08; 5 l – EUR 314,66    Cietinātājs: 0,1 l – EUR 13,36  0,5 l – EUR 38,21 
 
Classic HardOil – dabīga cietā eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi 
Dabīga, modificēta cietā eļļa parketa un citu koka grīdu impregnēšanai. Eļļai ir samazināts sānu malas salīmēšanās efekts, tādēļ tā ir piemērota arī koka bruģim, 
šķautņu plāksnīšu parketam, dēļiem un apsildāmajām grīdām. Eļļai var pievienot cietinātāju, lai padarītu virsmu nodilumizturīgāku. Eļļu klāj ar rullīti vai otu 2-3 kārtās. 
Starpslīpējums starp eļļas kārtām nodrošina maksimālu optiku. Patēriņš vienai kārtai: apmēram 8-10 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 10-24 stundas. Eļļas 
kristalizēšanās laiks: apmēram, 10-14 dienas. Virsma ir jākopj ar šķidro vasku Briiliance AquaSatinPolish un ziepēm Briiliance BioSoap. Virsmas atjaunošana ar eļļu 
Classic HardOil.  
Iepakojums: 1 l – EUR 38,01  5 l – EUR 159,42    Cietinātājs: 0,1 l – EUR 13,36  0,5 l – EUR 38,21 
 
Lūdzam papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 

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