
PRODUKTU  
SORTIMENTS Viss, kas vajadzīgs koksnei





Daba izveido,  
meistari izgatavo, 
“Pinotex” aizsargā
Lai gan pastāvīgi parādās arvien jauni apdares materiāli, 
koksne kā būvmateriāls, ko raksturo visilgākās tradīcijas, 
joprojām saglabā lielu popularitāti. Iemesli, kuru dēļ dau-
dziem cilvēkiem koksne ir kļuvusi par visiecienītāko apda-
res materiālu, meklējami gan šī materiāla dabiskumā, gan 
arī vienreizējā izskatā un mehāniskajās īpašībās.

Koks – mūsu mērķis,  
iedvesmas avots un kaislība
Uzskatām par savu pienākumu sekmēt koksnes vērtības 
palielināšanu, kā arī aizsardzību, un ļoti nopietni uztveram 
šo atbildību. Jau vairākās desmitgadēs veikto izstrādņu re-
zultāti ir ļāvuši “Pinotex” saglabāt savas līderpozīcijas teh-
noloģisko inovāciju jomā, nodrošinot koksnei lielisku aiz-
sardzību, kā arī skaistu un estētisku izskatu. Mēs augstu 
godājam koncerna “AkzoNobel” vairāk nekā divsimt gadu 
ilgās tradīcijas koksnes aizsarglīdzekļu un krāsu ražoša-
nas jomā.

Nākotnes vārdā
Uz ūdens bāzes veidoti produkti – tā ir mūsu nākotne. Tajos 
esošie šķīdinātāji, kas izdalās produkta žūšanas procesā, 
lielākoties ir ūdens, tāpēc ūdens bāzes produkti ir ekolo-
ģiska alternatīva tradicionālajiem produktiem uz šķīdinā-
tāja bāzes.

Pārstāvot koncerna “AkzoNobel” zīmolu, “Pinotex” seko 
tā ilgtspējīgas attīstības programmai, kuras mērķis ir ko-
pumā maksimāli samazināt mūsu produkcijas ietekmi uz 
vidi. Ilgtspējīga attīstība ir viens no svarīgākajiem mūsu uz-
ņēmuma kultūras un stratēģijas aspektiem.



“Pinotex” koksnes apdares produkti - lazūras koksnes aiz-
sarglīdzeklis vai necaurspīdīga krāsa koka mājas krāso-
šanai, ir ērti lietojami, atmosfērizturīgi un ilglaicīgi. Mūsu 
ražotie produkti efektīvi aizsargā koksni pret ārējo faktoru 
iedarbību – sākot no bojātājsēnēm un beidzot ar UV staro-
jumu.

Tagad esam spēruši vēl vienu soli uz priekšu, lai mūsu 
klientu dzīvi padarītu vēl ērtāku. “Pinotex” produktu klāstu 
ir papildinājuši pašattīroši produkti, kuru ražošanā ir iz-
mantota tehnoloģija “Stay Clean” un kuri nodrošina koka 
fasādēm vēl efektīvāku aizsardzību nekā līdz šim. Ar to 
palīdzību uz ilgu laiku var aizmirst rūpes par koka virsmu 
stāvokli.
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Viss, kas nepieciešams koksnei



Kā tas darbojas?
Viens no iemesliem, kāpēc noveco krāsotas virsmas, ir gai-
sā esošo netīrumu daļiņu piesaistīšanās virsmai. Rezultātā 
ēku fasāde kļūst netīra, un uz tās veidojas mikroorganismu 
attīstībai labvēlīga augsne. Turklāt šis faktors lielā mērā 
pazemina krāsas aizsargspējas, tāpēc ir nepieciešama 
krāsoto fasāžu regulāra tīrīšana, kas ir diezgan darbietil-
pīgs process.

Inovatīvā tehnoloģija “Stay Clean” var krietni samazināt tī-
rīšanas nepieciešamību.

Šī tehnoloģija pamatojas uz koloīda silīcija dioksīda pievie-
nošanu produktam, kas piešķir krāsas virsmai spēju sa-
mitrināties, saskaroties ar ūdeni. Uz virsmas nokļuvušais 

ūdens sāk atmiekšķēt uz virsmas esošos netīrumus, veici-
not to atdalīšanos, jo tas viegli iekļūst starp piesārņojumu 
un krāsas kārtu. Pēc tam atmiekšķēto piesārņojumu viegli 
noskalot, kad uz virsmas papildus nonāk ūdens, piemē-
ram, lietus.

Silīcija daļiņas, kas rada samitrināšanas efektu, atrodas uz 
krāsas kārtas virsmas, tāpēc dziļāku samitrināšanu novērš 
citas krāsas īpašības, un zem apdares kārtas esošā koka 
virsma iegūst drošu aizsardzību.

Pašattīrīšanās tehnoloģija “Stay Clean” krietni pagarina 
fasādes krāsas kalpošanas laiku un būtiski samazina krā-
sotās virsmas kopšanai nepieciešamo darbu apjomu.



1L / 2,5L 
10L

1L / 2,5L 
10L

Krāsa koka fasādēm

PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+
Uz ūdens bāzes veidota eļļas  
krāsa koka fasādēm
Ūdens bāzes krāsa kokam, uz alkīda-akrila hibrīdsaistvielas bāzes. 
Krāsa stipri sasaistās ar tīru koksni, tāpēc nav nepieciešams atseviš-
ķi izmantot gruntskrāsu. Tā kā produktam piemīt eļļas krāsai rakstu-
rīga iezīme, to ērti uzklāt uz virsmas, tas piesaista mazāk netīrumu 
un tam ir ūdeni atgrūdošas īpašības. Salīdzinājumā ar klasiskajām 
eļļas krāsām “Pinotex Wood Paint Duo VX+” ilgāk saglabā sākotnējo 
toni un spīdumu, turklāt starp koksnei paredzētajām krāsām uz šķī-
dinātāja bāzes satur vairāk nekā 10 reižu mazāk gaistošo organisko 
savienojumu. Lielais sausnas saturs krāsā ļauj iegūt efektīvu atmos-
fērizturīgu virsmas pārklājumu ar mazāku uzklāto krāsas kārtu skai-
tu. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma. 

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts koka fasāžu un koka norobežojumu, žogu, līstu, 
durvju un loga rāmju krāsošanai.

PINOTEX  
WOOD PAINT EXTREME
Krāsa koka fasādēm ar  
pašattīrīšanās spēju
Ūdens bāzes krāsa koka fasādēm, veidota uz unikālas pašattīrīšanās 
tehnoloģijas pamata, tai piemīt lieliska segtspēja. Produkta sastāvā ir 
koloīds silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz virsmai pašat-
tīrīties no netīrumiem, piemēram, iedarbojoties uz to lietus ūdenim. 
Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo ilgāks tās kalpošanas laiks. Produkts 
ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, tam piemīt laba segtspēja un ļoti 
laba toņa un spīduma noturība. Pasargā krāsoto virsmu no pelējuma.

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš krāsotu koka virsmu (gan 
zāģētas, gan ēvelētas koksnes) apdarei, veicot ārdarbus, piemēram, 
koka fasādēm, norobežojumiem, žogiem.
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1L / 2,5L 
10L

1L / 2,5L 
9L

Krāsa koka fasādēm

PINOTEX 
WOOD PAINT PRIMER
Gruntskrāsa koka virsmām
Matēta ūdens bāzes alkīda-akrila gruntskrāsa koka virsmām. Pro-
dukts labi piesaistās tīrai koksnei, tādējādi palielinot uz ūdens bāzes 
veidotas segkrāsas izturību uz koka virsmas. Gruntskrāsu raksturo 
laba segtspēja, un tā nodrošina virsmai efektīvu aizsardzību pret mit-
rumu. Satur koksni aizsargājošas aktīvās vielas.

PIELIETOJUMS
Produkts ir piemērots jaunu un iepriekš krāsotu zāģētu un ēvelētu 
koka virsmu krāsošanai, veicot ārdarbus. Var izmantot koka fasāžu, 
kā arī koka norobežojumu, žogu un līstu gruntēšanai pirms krāsoša-
nas.

PINOTEX WOOD PAINT AQUA
Uz ūdens bāzes veidota krāsa 
koka fasādēm
Elastīga uz ūdens bāzes veidota krāsa koka fasādēm, ko raksturo 
laba atmosfērizturība. Produkts ātri žūst, to ērti uzklāt uz virsmas, 
tam ir laba segtspēja un ūdeni atgrūdošas īpašības, kā arī ļoti laba 
toņa un spīduma noturība. Produktam ir pieejami jau gatavi toņi. Un 
to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts gan zāģētas, gan ēvelētas koksnes virsmu krā-
sošanai, veicot ārdarbus, piemēram, krāsojot koka fasādes, norobe-
žojumus un žogus.

LĪDZLĪDZ
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4-6 h8-10 m²/l 4-6 m²/l4 h8-12 m²/l 5-7 m²/l
BALTA



PINOTEX ULTRA LASUR
Ūdeni atgrūdošs lazūras koksnes 
aizsarglīdzeklis
Produkts koka virsmu dekoratīvai apdarei un aizsardzībai. Produktu 
uz hibrīdsaistvielas bāzes viegli uzklāt uz virsmas, tas stingri sasais-
tās ar koksni un veido elastīgu, lakai līdzīgu segkārtu, kas ļauj izjust 
koksnes tekstūru. Produktam pievienotais vasks piešķir virsmai ūde-
ni un netīrumus atgrūdošas īpašības. Koksnes aizsarglīdzekļa sastā-
vā esošais UV filtrs palielina segkārtas izturību pret saules starojumu 
un saglabā krāsas spilgto toni. Satur aktīvās vielas, kas novērš pelē-
juma un ūdensaugu izplatību uz apstrādātās koka virsmas. Produk-
tam ir pieejami jau gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS
Fasādēm, logu un durvju ailām, norobežojuma elementiem u.tml. 
jaunām vai iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām koka 
virsmām, veicot ārdarbus. Produkts ir īpaši piemērots ēvelētām virs-
mām.

PINOTEX EXTREME LASUR
Lazūras koksnes aizsarglīdzeklis 
ar pašattīrīšanās spēju
Uz ūdens bāzes veidots lazūras koksnes aizsarglīdzeklis, ko raksturo 
unikāla pašattīrīšanās tehnoloģija un lieliska izturība. Produkta sas-
tāvā ir koloīdais silīcija dioksīds, kas hidrofilo īpašību dēļ palīdz vir-
smai pašattīrīties no netīrumiem, piemēram, kad uz to iedarbojas 
lietusūdens. Jo tīrāka ir krāsotā virsma, jo garāks tās kalpošanas 
laiks. Produkts veido pusmatētu, elastīgu, netīrumus atgrūdošu un 
izturīgu aizsargplēvi, kas neplaisā un nelobās. Satur UV filtru, kas 
palielina izturību pret saules starojumu, un aktīvās vielas, kuras no-
vērš pelējuma izplatīšanos uz apstrādātās virsmas. Produktam ir 
pieejami jau gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS
Koka fasādes, norobežojumi, žogi u.c. jaunas un iepriekš ar koksnes 
aizsarglīdzekli apstrādātas koka virsmas, veicot ārdarbus. Produkts 
ir īpaši piemērots ēvelētām virsmām.

Lazūras koksnes aizsarglīdzekļi

1L / 3L / 10L 1L / 3L / 10L
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4 h 12 h9-12 m²/l 8-12 m²/l5-8 m²/l 4-8 m²/l



PINOTEX FENCE LASUR
Vasku saturošs koksnes  
aizsarglīdzeklis žogiem un šķūņiem
Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, kas akcentē koksnes skaisto 
tekstūru. Produkta sastāvā esošais vasks nodrošina virsmai labākas 
ūdeni atgrūdošās īpašības, kā arī izturību pret piesārņojumu. Pro-
dukts ļoti ērti uzklājams uz virsmas un labi iesūcas virsmā. Satur 
aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un ūdensaugu izplatību uz ap-
strādātās koka virsmas. Produkts pieejams jau gatavos toņos.

PIELIETOJUMS
Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekļiem apstrādātām zāģē-
tām vai smalkzāģētām koka virsmām, ārdarbiem, piem., žogiem, 
šķūņiem, vārtiem. Var izmantot zāģētas un plāni zāģētas koka virs-
mas apdarei.

PINOTEX CLASSIC LASUR
Tradicionāls koksnes  
aizsarglīdzeklis
Dekoratīvs koksnes aizsarglīdzeklis, kas akcentē koksnes dabisko 
tekstūru un vērtību. Produkta pamatā ir dabu saudzējoša alkīda 
emulsijas tehnoloģija. Veido plānu matētu un izturīgu pārklājuma 
plēvi un efektīvi aizsargā koksni pret nelabvēlīgu laika apstākļu iedar-
bību. Koksnes aizsarglīdzeklis satur aktīvās vielas, kas novērš pelē-
juma veidošanos un ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. Produktam 
ir pieejami gatavi toņi. Un to var arī tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS
Jaunām un iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādātām koka 
virsmām, veicot ārdarbus, piem., koka fasādēm, norobežojumiem, 
jumta paspārnēm, klājumiem, baļķu būvēm, masīvkoka konstrukci-
jām u.tml. Produkts ir īpaši piemērots zāģētām virsmām.

Lazūras koksnes aizsarglīdzekļi

1L / 3L / 10L 2,5L / 10L
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12 h 12 h8-12 m²/l 5-8 m²/l 8-10 m²/l



Eļļas

PINOTEX
TERRACE & WOOD OIL
Pret atmosfēras iedarbību  
izturīga eļļa
Atmosfērizturīga eļļa koksnei, paredzēta jaunu un iepriekš rūpniecis-
ki eļļotu koka virsmu apdarei un aizsargāšanai, labi iesūcas virsmā. 
Produkts piešķir virsmai ūdeni un netīrumus atgrūdošas īpašības, 
uzlabo tās nodilumizturību, akcentē un saglabā koksnes dabisko tek-
stūru. Produkts satur aktīvās vielas, kas novērš pelējuma un 
ūdensaugu izplatīšanos uz virsmas. Var tonēt plašā toņu gammā. 
Eļļainu lupatu pašuzliesmošanas bīstamība! 

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš piesūcinātu vai eļļotu (priede, 
egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu, kā arī no cietu koku sugu kok-
snes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, nožogojumu un citu 
ārējo virsmu apdarei.

PINOTEX SOLAR  
TERRACE & WOOD OIL
Eļļa terasēm, mēbelēm un 
fasādēm
Ūdens bāzes koksni aizsargājoša eļļa, kam piemīt lieliska atmosfē-
rizturība. Eļļa dziļi iesūcas koksnē un novērš mitruma iekļūšanu kok-
snē un koksnes plaisāšanu. Produktam pievienotais vasks uzlabo 
eļļotās virsmas hidrofobitāti un netīrumus atgrūdošas īpašības. Eļļā 
esošās aktīvās vielas, kas novērš pelējuma izplatīšanos, kā arī UV 
filtrs, kas mazina UV starojuma iedarbību, ļauj pagarināt intervālu 
starp kopšanas eļļošanām. Var tonēt plašā toņu gammā.

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts jaunu un iepriekš piesūcinātu vai eļļotu skujko-
ku koksnes (priede, egle, ciedrs, lapegle), dziļi piesūcinātu, kā arī no 
cietu koku sugu koksnes izgatavotu terašu, kāpņu, dārza mēbeļu, 
nožogojumu, fasāžu, tostarp baļķu un citu ārējo virsmu apdarei.

2,33L
9,3L

12 h8-10 m²/l

1L / 3L
10L

12 h10-13 m²/l
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PINOTEX
TERRACE & WOOD CLEANER
Mazgāšanas līdzeklis koka 
virsmām
Mazgāšanas līdzeklis vecu vai netīru, dziļi piesūcinātu un nepiesūci-
nātu koka virsmu tīrīšanai un atsvaidzināšanai. Noņem no virsmas 
plānāku eļļas vai aizsarglīdzekļa kārtu, kā arī koksnes kārtu, kas ir 
nedaudz bojāta vai kļuvusi pelēka. Lai noņemtu biezāku pārklājuma 
kārtu, jāizmanto smilšpapīrs vai virsma vairākas reizes jāapstrādā ar 
produktu “Pinotex Terrace & Wood Cleaner”.

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts iepriekš ar koksnes aizsarglīdzekli apstrādā-
tām, dziļi piesūcinātām vai nepiesūcinātām ārējām koka virsmām, 
piemēram, terasēm, platformām, kāpnēm, dārza mēbelēm.

Eļļas

1L / 5L

10-15 m²/l



1L / 2,5L / 5L1L / 2,5L / 10L

PINOTEX BASE BPR
Biocīds koksnes piesūcināšanas 
līdzeklis uz šķīdinātāja bāzes
Bezkrāsains koksnes piesūcināšanas līdzeklis (PV8), paredzēts iz-
mantošanai sistēmā ar lazūras koksnes aizsarglīdzekļiem un kokam 
paredzētām krāsām. Palīdz novērst sēnīšu slimību (zilējums, trupe) 
un kaitēkļu izplatīšanos koksnē. Dziļi iesūcas koksnē, nogādājot bio-
aktīvās vielas arī visdziļākajos koksnes slāņos. Lietošanai gatavs pro-
dukts uz šķīdinātāja bāzes, nodrošina labu sasaistīšanos ar nākamo 
segkārtu. Var izmantot kopā ar virsmas apdares produktiem uz 
ūdens bāzes un uz šķīdinātāja bāzes.

PIELIETOJUMS
Visām atbalsta konstrukcijām vai norobežojumiem, baļķu būvēm, fa-
sādēm, logu un durvju ailām, terasēm u.c. jaunām vai no vecās krā-
sas attīrītām koka virsmām, veicot ārdarbus.
Lietojiet biocīdu uzmanīgi! Pirms izmantošanas noteikti izlasiet pie-
vienoto informāciju! 

PINOTEX WOOD PRIMER BPR
Biocīds koksnes piesūcināšanas 
līdzeklis uz ūdens bāzes
Lietošanai gatavs koksnes piesūcināšanas līdzeklis uz ūdens bāzes 
(PV8). Palīdz novērst zilējuma un trupes izplatīšanos koksnē. Bezkrā-
sainais produkts ir piemērots izmantošanai sistēmā ar lazūras kok-
snes aizsarglīdzekļiem un kokam paredzētām krāsām. Īpaši labi pie-
mērots izmantošanai sistēmā ar produktiem uz ūdens bāzes. Dziļi 
iesūcas koksnē, nodrošina labu sasaistīšanos ar nākamo segkārtu.

PIELIETOJUMS
Jaunām un līdz tīrai koksnei attīrītām koka virsmām, veicot ārdarbus, 
piem., koka fasādēm, norobežojumiem, durvīm, loga rāmjiem, žo-
giem, jumta paspārņu dēļiem u.tml.
Lietojiet biocīdu uzmanīgi! Pirms izmantošanas noteikti izlasiet pie-
vienoto informāciju!

Piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļi

24 h16 h5 m²/l 5 m²/l



2,5L / 5L

PINOTEX IMPRA PLUS
Pigmentēts biocīds  
piesūcināšanas līdzeklis koksnei
Lietošanai gatavs koksnes konservants uz ūdens bāzes (PV8). Pro-
dukts dziļi iesūcas koksnē un nodrošina piesūcinātai virsmai aizsar-
dzību pret zilējumu un trupi. Zaļas krāsas piesūcināšanas līdzeklis 
satur vasku, un tam piemīt ūdeni atgrūdošas īpašības. Piesūcinātā 
virsma nav paredzēta vēlākai pārkrāsošanai vai apstrādei ar koksnes 
aizsarglīdzekli.

PIELIETOJUMS
Produkts ir paredzēts izmantošanai ārdarbiem atklātu vai slēptu 
koka konstrukciju piesūcināšanai, kā arī siltumnīcu koka konstrukci-
ju aizsardzībai. Piemērots stabu, siju, spāru, mūrlatu u.c. jaunas un 
vecas nebojātas koksnes koka konstrukciju piesūcināšanai, ja nav 
vajadzīga dekoratīvā apdare.
Lietojiet biocīdu uzmanīgi! Pirms izmantošanas noteikti izlasiet pie-
vienoto informāciju!

Piesūcināšanas gruntēšanas līdzekļi

2-6 h5-6 m²/l



Pinotex produktu pielietojums

Sēta

Saimniecības 
ēka

Dārza 
mēbeles

Fasāde

Guļbūve

Terase

Rotaļu 
laukumi



toņa parauga kods

Idejas par piemērotu toni kokam paredzētajai 
krāsai var atrast mūsu toņu paraugu stendā 
vai toņu kartēs “Pinotex Colour Collection”.       

Krāsas paraugu stends

Vai šaubāties par to, kuru krāsas toni  
izvēlēties?

Paņemiet stendā iepatikušos krāsas  
toņa paraugu un otrā pusē atradīsiet trīs 
ieteikumus par toņu kombinācijām:
- tonālais risinājums
- neitrāls risinājums
- dizainera padomi

tonālais risinājums
neitrāls risinājums

dizainera izvēlēts risinājums
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