
Produkti ražoti Vācijā! 
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-Latvija-100679528475676/ 
Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 

 

Ārdarbu eļļa terasei, dārza mēbelēm un citām koka virsmām 
 
Avalon Holzentgrauer – atjauno koka dabīgo krāsu 
Līdzeklis attīra un novērš pelēko koka krāsu, atjaunojot koka dabīgo toni. Piemērots ārdarbiem, cieto 
un mīksto koku veidiem. Satur aktīvos savienojumus no citrusaugļu un kokosriekstu taukskābēm, 
dabīgās skābeņskābes. Uz virsmas uzklāt ar lupatu vai otu un atstāt iedarboties uz 15 min līdz 1 
stundai. Ļoti karstā laikā pirms līdzekļa uzklāšanas, virsmu nepieciešams saslapināt ar ūdeni. Pēc 
iedarbošanās virsmu nopulēt ar filci un nomazgāt ar ūdeni. Atstāt žūt uz 2 dienām. Virsmu pēc 
attīrīšanas ir nepieciešams apstrādāt ar ārdarbu eļļām Avalon Teak-Öl vai Avalon Terrassen-Pflegeöl 
Patēriņš: apm. 8-10 m²/l.  
Iepakojums: 0,5 l – EUR 6,26; 2,5 l – EUR 26,33 
 
Avalon Teak-Öl – dabīga ārdarbu eļļa tīkkokam un terasēm 
100% dabīga eļļa tīkkoka un citu masīvkoka virsmu apstrādei iekšdarbos un ārdarbos. Eļļa piesūcina 
koka virsmu, noņem nelielus netīrumus, atjauno un pastiprina koka struktūru un krāsu. Paredzēta 
iekšdarbiem un ārdarbiem: koka mēbelēm, terasēm, vannas istabas grīdām u.c. Pēc pilnīgas 
nožūšanas, virsma ir ūdensnecaurlaidīga. Eļļa klājama ar otiņu, rullīti vai kokvilnas lupatiņu 2-3 kārtās, koka struktūras virzienā. Pēc 30-60 
minūtēm, pārpalikušo eļļu ir jānoņem un virsma jānopulē ar balto padu. Vienmēr uzklājiet izmēģinājuma kārtu! Patēriņš: pirmā kārta, 
apmēram, 30 ml uz 1 m² vai 30 m² ar 1 litru; - otrā kārtā, apmēram, 12 ml uz 1 m² vai 84 m² ar 1 litru. 
Žūšanas laiks, apmēram, 8-16 stundas. Eļļas kristalizēšanās laiks: apmēram 4 nedēļas. Virsmas 
kopšanai izmantot šo pašu eļļu. Virsmas mazgāšanai izmanto ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. 
Iepakojums: 0,25 l – EUR 12,61; 0,75 l – EUR 26,64; 2,5 l – EUR 62,92; 10 l – EUR 226,61 
 
Avalon Terrassen-Pflegeöl – dabīga ārdarbu eļļa terasēm ar UV staru aizsardzību 
100% dabīga eļļa terasēm. Eļļa piesūcina koka virsmu, noņem nelielus netīrumus, atjauno un pastiprina 
koka struktūru un krāsu. Paredzēta iekšdarbiem un ārdarbiem: koka mēbelēm, terasēm, vannas istabas 
grīdām u.c. Pēc pilnīgas nožūšanas, virsma ir ūdensnecaurlaidīga. Eļļa klājama ar otiņu, rullīti vai 
kokvilnas lupatiņu 2-3 kārtās, koka struktūras virzienā. Pēc 30-60 minūtēm, pārpalikušo eļļu ir jānoņem 
un virsma jānopulē ar balto padu. Vienmēr uzklājiet izmēģinājuma kārtu! Patēriņš:  pirmajai kārtai, 
apmēram, 30 ml uz 1 m² vai 30 m² ar 1 litru; - otrajai kārtai, apmēram, 12 ml uz 1 m² vai 84 m² ar 1 litru. 
Žūšanas laiks, apmēram, 8-16 stundas. Eļļas kristalizēšanās laiks: apmēram 4 nedēļas. Virsmas 
kopšanai izmantot šo pašu eļļu. Virsmas mazgāšanai izmanto ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. 
Iepakojums: 0,75 l – EUR 24,20; 2,5 l – EUR 65,88 
 
Classic OutdoorOil – ekoloģiska ārdarbu eļļa ar aizsardzību pret  UV stariem un laika apstākļiem 
Augstas cietības, videi draudzīga, impregnējoša eļļa ārdarbiem, ar dziļu uzsūkšanas un kopšanas efektu, uz dabīgo eļļu bāzes. Maksimāli 
aizsargā koka virsmu no UV staru un laika apstākļu iedarbības. Padara koka virsmu ūdeni un netīrumus atgrūdošu. Eļļa ir gatava lietošanai 
un nav nepieciešama papildus apstrāde. Eļļa atbilst DecoPaint 2010 E klases direktīvai. Ir piemērota 
dažādu koka virsmu apstrādei ārā, it īpaši fasādēm, terasēm un dārza mēbelēm. Toņi: Naturāls – 
bezkrāsains, lai akcentētu dabisko koka krāsu. Priede – gaišs tonis, līdzīgs tādām koku sugām kā 
priede, egle, lapegle, naturāls ozols u.c. Tīkkoks – vidēji brūns tonis, līdzīgs tādām koku sugām kā 
tīkkoks, Garapa u.c. Palisander – tumši brūns tonis, līdzīgs tādām koka sugām kā rožkoks, valrieksts 
u.c. Toņus izmanto, lai ietonētu gaiša koka virsmas vai lai pastiprinātu dabīgo koka toni. Toņa 
intensitāte ir atkarīga no koka dabīgās krāsas un laika apstākļiem, kā arī no uzklāto slāņu daudzuma. 
Patēriņš: apmēram 14-25 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 10-14 stundas. Virsmas kopšanai 
izmantot šo pašu eļļu. Virsmas mazgāšanai izmanto ziepju koncentrātu Avalon Pflanzenseife. 
Iepakojums: bezkrāsainā : 0,125 l – EUR 16,90; 1 l – EUR 32,08; 3 l – EUR 86,90 
Tonētās: : 0,125 l – EUR 17,41; 1 l – EUR 32,73; 3 l – EUR 88,64 
 
 
Lūdzu papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju.  
Firma patur tiesības mainīt cenas.  
Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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Ārdarbu eļļa terasei, dārza mēbelēm un citām koka virsmām 
 
Avalon Holzgrund / Imprägniergrund – dabīga ārdarbu grunts pret koka zilējumu, mitrumu un pelējuma sēnīti 
100% dabīga, gaiši dzeltena impregnējošā grunts ārdarbiem, masīvkoka virsmu aizsardzībai pret zilēšanu: fasādei, margām, logiem, 
durvīm, guļbūvei, rotaļlietām u.c. Efektivitāte pret zilējuma sēnīti tika pārbaudīta un oficiāli atzīta neatkarīgajā institūta laboratorijā. 
Paredzēta koksnes dziļai piesūcināšanai. Apstrādājamai virsmai ir jābūt sausai (koka mitrumam ir jābūt 
zem 15%). Impregnējošā grunts klājama 1-2 kārtās ar otu, iegremdējot vai apsmidzinot, pie 
temperatūras, ne zemākas par 12ºC, sausos laika apstākļos. Pēc, apmēram, 20-30 minūtēm grunts, 
kura nav uzsūkusies no virsmas ir jānoņem ar sausu otu vai kokvilnas lupatu, lai izvairītos no spīdīgiem 
/ matētiem traipiem. Pēc gruntēšanas virsma ir jāapstrādā ar eļļu, lazūru vai laku. Patēriņš vienai 
kārtai: apmēram, 70 ml uz 1 m² vai 15 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram, 8-48 stundas. Eļļas 
kristalizēšanās laiks: apmēram 4 nedēļas. Virsmas mazgāšanai izmanto ziepju koncentrātu Avalon 
Pflanzenseife. 
Iepakojums: 0,75 l – EUR 16,16; 2,5 l – EUR 50,82; 10 l – EUR 164,56 
 
 
Avalon Holzwurmfrei – līdzeklis koka pelējuma un insektu iznīcināšanai 
Profilakrtisks, nostiprinošs, ūdens tvaikus caurlaidīgs līdzeklis koka virsmām ar atvērtām porām. Palīdz 
novērst sēnīšu, kukaiņu un tārpu invāziju kokiem, kuri atrodas ārā un mitrās vietās. Aizkavē zilējuma 
sēnītes attīstīšanos. Atjauno un nocietina vecus kokus. Iznīcina kokā esošus kaitēķlus. Šķīdināšana un 
mazgāšana ar Avalon Pflanzenseif. Turpmākā apstrāde ar Avalon produktiem. Žūšanas laiks: apm. 24 
h. Patēriņš: apm. 10 m²/l.  
Iepakojums: 1 l – EUR 25,89 
 
Avalon Decklack – dabīga nosedzošā laka kokam, metālam u.c. (ārdarbiem un iekšdarbiem) 
Naturāla, tonēta, elastīga, spīdīga, viegli klājama nosedzošā laka iekšdarbiem un ārdarbiem, koka un 
metāla apstrādei: radiatoriem, trubām, durvīm, rotaļlietām u.c., kuri iepriekš apstrādāti ar Avalon ® 
produktiem. Laka ir ūdensnecaurlaidīga un izturīga pret laika apstākļiem. Laku klāj 2-3 kārtās ar 
naturālo saru otu vai lakas rullīti. Ar laku var ietonēt Avalon ® produktus. Toņi: kaprī zils, gaiši pelēks, 
zaļš, okers, persiešu  sarkans, melns, ultramarīna zils, dedzināta Umbra, balts, lauku zils. Visi toņi ir 
jaucami savā starpā. Patēriņš: apmēram, 55 ml uz 1 m² vai 15-20 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: 
apmēram 12-48 stundas. 
Iepakojums: 0,75 l – EUR 22,39; 2,5 l – EUR 58,81 
 
 
Lūdzu papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju.  
Firma patur tiesības mainīt cenas.  
Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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