Villa - izturīgas krāsas
un aizsarglīdzekļi
koka virsmām

Apskatiet tabulā,
kādām virsmām
produkts ir paredzēts
VIRSMA
KOKA KONSTRUKCIJAS
NEKRĀSOTAS KOKA FASĀDES ZĀĢĒTS KOKS
NEKRĀSOTAS KOKA FASĀDES ĒVELĒTS KOKS
IEPRIEKŠ KRĀSOTAS KOKA
FASĀDES LABĀ STĀVOKLĪ
IEPRIEKŠ AR EĻĻAS KRĀSU
KRĀSOTAS KOKA FASĀDES
SLIKTĀ STĀVOKLĪ
JAUNAS GUĻBAĻĶU VIRSMAS
AR AIZSARGLĪDZEKĻIEM APSTRĀDĀTAS GUĻBAĻĶU VIRSMAS
ŽOGI
DURVIS, LOGI
VĒSTURISKAS
NOZĪMES KOKA ĒKAS

KOKSNES IMPREGNĒŠANAS LĪDZEKLIS
NEAPSTRĀDĀTAI
KOKSNEI

GRUNTĒJUMA KRĀSA
KOKA FASĀDĒM

MATĒTA ŪDENS
BĀZES KRĀSA KOKA
VIRSMĀM

PUSMATĒTA ŪDENS
BĀZES KRĀSA KOKA
VIRSMĀM

LINEĻĻAS KRĀSA
KOKA FASĀDĒM

ŪDENS BĀZES
KOKSNES AIZSARGLĪDZEKLIS

ŠĶĪDINĀTĀJA
BĀZES KOKSNES
AIZSARGLĪDZEKLIS

Koksnes impregnēšanas
līdzeklis neapstrādātai
koksnei
Piemērots zāģēta vai ēvelēta koka apšuvumam, guļbūvēm, žogiem, durvīm, logiem,
dārza mēbelēm
Iesūcas dziļi koka virsmā
Aizkavē mitruma absorbciju un novērš
pelējuma veidošanos
Piemērots profesionālai lietošanai
Patēriņš (1x): 4-5 m2/l zāģētām koka virsmām,
8-10 m2/l ēvelētām vai baļķu virsmām

DZIĻI IESŪCAS

ŠĶĪDINĀTĀJS
ATGRŪŽ ŪDENI

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Elite
izliekta ārdarbu ota

LĪDZ

GADIEM

AIZSARDZĪBA PRET
LAIKAPSTĀKĻIEM

Matēta ūdens bāzes
krāsa koka virsmām
Piemērota koka virsmām ārdarbos, piemēram,
apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, žogiem
JAUNA FORMULA! Iztur atmosfēras iedarbību
līdz pat 15 gadiem
Veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu
Krāsotā virsma saglabājas matēta un krāsas
tonis ir noturīgs daudzus gadus
Patēriņš (1x): 4-6 m2/l zāģētām koka virsmām,
7-9 m2/l ēvelētām vai iepriekš krāsotām koka
virsmām

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Platinum
izliekta ārdarbu ota

Koka fasāžu krāsas Villa Akva un Villa Ultima ir rūpīgi pārbaudītas Latvijas klimata apstākļos. Šīs krāsas aizsargā koksni
no lietus, sniega un spēcīgiem UV stariem līdz pat 15 gadiem.

LĪDZ

GADIEM

AIZSARDZĪBA PRET
LAIKAPSTĀKĻIEM

Pusmatēta ūdens bāzes
krāsa koka virsmām
Piemērota koka virsmām ārdarbos, piemēram,
apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, žogiem
JAUNA FORMULA! Iztur atmosfēras iedarbību
līdz pat 15 gadiem
Veido netīrumus un ūdeni atgrūdošu virsmu
Krāsotā virsma ir elastīga un krāsa saglabā
koksnes dabisko šķiedru
Patēriņš (1x): 4-6 m2/l zāģētām koka virsmām,
8-10 m2/l ēvelētām vai iepriekš krāsotām koka
virsmām

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Elite
izliekta ārdarbu ota

Šķīdinātāja bāzes
gruntējuma krāsa
Piemērota iepriekš ar eļļas krāsu krāsotām vai
sliktā stāvoklī esošām fasādēm, kā arī durvīm,
logiem un žogiem
Nodrošina labu adhēziju ar apdares krāsu
Iesūcas dziļi koka virsmā un nostiprina to
Ieteicama sliktā stāvoklī esošām vai iepriekš ar
eļļas krāsām krāsotām koka virsmām
Patēriņš (1x): 5-8 m2/l zāģētām koka virsmām,
8-10 m2/l ēvelētām vai iepriekš krāsotām virsmām

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Elite
izliekta ārdarbu ota

Linsēklu eļļa tiek izmantota tradicionāla koka apšuvuma krāsošanai jau no 19. gadsimta sākuma. Patīkamais lineļļas spīdums
un dabiskums sniedz skaistu rezultātu. Arī mūsdienās vēsturiskas nozīmes koka ēkām vispiemērotākās ir lineļļu saturošas
krāsas.

Pusspīdīga lineļļu
saturoša krāsa koka
fasādēm
Piemērota vēsturiskas nozīmes koka ēkām, kā
arī durvīm, logiem un žogiem
Žūst ātrāk nekā tradicionālās lineļļas krāsas
Plašs toņu klāsts (salīdzinot ar tradicionālajām
lineļļas krāsām)
Dziļi iesūcas koka virsmā
Patēriņš (1x): 4-8 m2/l zāģētām koka virsmām,
9-12 m2/l ēvelētām vai iepriekš krāsotām koka
virsmām

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Elite
izliekta ārdarbu ota

Aizsarglīdzekļi ir vislabākā izvēle, ja vēlaties saglabāt
koksnes dabisko skaistumu un izcelt to. Izmantojot
aizsarglīdzekļus, jāatceras, ka, lai aizsargātu koksni
pret UV staru iedarbību, ir jāizmanto tonēts produkts.

Tonējams ūdens bāzes
koksnes aizsarglīdzeklis
Piemērots koka apšuvumam, guļbūvēm,
žogiem, durvīm, logiem, dārza mēbelēm
Aizsarglīdzeklis divi vienā - pirms apstrādes nav
nepieciešama impregnēšana
Aizsargā koksni no netīrumiem un mitruma,
tonēts produkts arī pret UV stariem
Samazina koksnes plaisāšanu
Piemērots koka virsmu impregnēšanai pirms
krāsošanas ar Villa Akva vai Villa Ultima
Patēriņš (1x): 12-14 m2/l

=

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Elite
izliekta ārdarbu ota

Tonējams šķīdinātāja
bāzes koksnes
aizsarglīdzeklis
Piemērots koka apšuvumam, guļbūvēm, žogiem, durvīm, logiem, dārza mēbelēm
Iesūcas dziļi koka virsmā
Aizsargā koksni no mitruma un laikapstākļiem
Izceļ koksnes dabisko faktūru
Tonējams 1500 toņos
Patēriņš (1x): 4-8 m2/l zāģētām koka virsmām,
8-12 m2/l ēvelētām vai baļķu virsmām

VISPIEMĒROTĀKAIS
DARBARĪKS: Anza Elite
izliekta ārdarbu ota

Koka fasāžu apstrāde ar
puscaurspīdīgu aizsarglīdzekli

NOŅEMIET ATLUPUŠO KRĀSAS KĀRTU UN
NOMAZGĀJIET VIRSMAS

NOŅEMIET ATLUPUŠO MATERIĀLU UN
NOMAZGĀJIET VIRSMAS

Pirms krāsošanas
nomazgājiet
pelējumu

No virsmām
nomazgājiet
netīrumus un
putekļus

ATTĪRIET VIRSMAS

Koka fasāžu krāsošana
ar sedzošu krāsu

Pirms aizsarglīdzekļa uzklāšanas nomazgājiet
pelējumu

No virsmām
nomazgājiet
netīrumus un
putekļus

Noskalojiet un ļaujiet nožūt

IMPREGNĒJIET JAUNAS VAI LĪDZ TĪRAM
KOKAM ATTĪRĪTAS VIRSMAS

IMPREGNĒJIET JAUNAS VAI LĪDZ TĪRAM
KOKAM ATTĪRĪTAS VIRSMAS

ūdens bāzes
impregnants

vai

šķīdinātāja bāzes
impregnants

JA NEPIECIEŠAMS, NOGRUNTĒJIET
VIRSMAS

JA NEPIECIEŠAMS, IMPREGNĒJIET
UN GRUNTĒJIET

Noskalojiet un ļaujiet nožūt

KRĀSOJIET AR ŪDENS BĀZES FASĀŽU KRĀSĀM / VĒSTURISKAS
NOZĪMES ĒKAS KRĀSOJIET AR LINEĻĻU SATUROŠU KRĀSU

ūdens bāzes
impregnants

vai

šķīdinātāja bāzes
impregnants

KRĀSOJIET

UZKLĀJIET PUSCAURSPĪDĪGU AIZSARGLĪDZEKLI
Uzmanību! Tonēts aizsarglīdzeklis sniedz
aizsardzību pret UV stariem

Nepieciešamo lietu saraksts
DROŠĪBA

KRĀSOŠANA

Aizsargbrilles

Impregnēšanas līdzeklis

Cimdi

Krāsa vai aizsarglīdzeklis

Darba apģērbs

Krāsošanas vanniņa

Plēve, lai pārklātu virsmas, uz kurām
var nokļūt krāsas pilieni

Ota

Padoms! Aizklājiet logus ar speciālu aizsargplēvi. Jūs ietaupīsiet
laiku, ko jums prasīs krāsas pilienu noņemšana. Pasargājiet arī
augus, jo krāsas šļakatas var būt tiem kaitīgas.

SAGATAVOŠANĀS

Rokturis-pagarinātājs
Lupata krāsas pilienu noslaucīšanai

Padoms! Izvēloties atbilstošu otu, darbs veiksies ātrāk. Augstas
kvalitātes ota var uzņemt ievērojami vairāk krāsas un nodrošināt vienmērīgāku krāsas klājumu. Apsveriet iespēju izmantot
izliektu otu, jo to ir ērtāk turēt, kā arī krāsošanas laikā netiek
sasprindzināti muskuļi. Izmantojot rokturi-pagarinātāju, jūs
varēsiet aizsniegt augstākas vietas bez kāpnēm.

Tīrīšanas līdzeklis
Birste putekļu slaucīšanai un mazgāšanai
Pelējuma noņemšanas līdzeklis
Skrāpis atlupušās krāsas noņemšanai
Lejkanna vai šļūtene skalošanai
Kāpnes vai sastatnes

TĪRĪŠANA
Atkritumu maisi
Otu tīrīšanas līdzeklis
Ziepes un ūdens  

Padoms! Lai rezultāts būtu veiksmīgs, virsmas ir rūpīgi jāattīra
no atlupušās krāsas, netīrumiem un pelējuma. Ieguldot laiku
sagatavošanās darbos, jūsu māja būs skaista daudzus gadus.  

www.vivacolor.lv

Krāsošanas sistēmas izvēle
› KRĀSOŠANA AR SEDZOŠU KRĀSU

› KRĀSOŠANA AR SEDZOŠU KRĀSU

JAUNAS NEAPSTRĀDĀTAS VIRSMAS

Virsma:
zāģēta koka apšuvums

1x

1x

2x

IEPRIEKŠ KRĀSOTAS VIRSMAS

Virsma:
ēvelēta koka apšuvums

1x

1x

2x

› APSTRĀDE AR PUSCAURSPĪDĪGU AIZSARGLĪDZEKLI
JAUNAS NEAPSTRĀDĀTAS VIRSMAS

Šķīdinātāja bāzes sistēma

1x

*

1x

2x

Virsma: iepriekš ar ūdens bāzes
krāsu krāsots apšuvums labā stāvoklī

1x

*

2x

1x

2x

**

› APSTRĀDE AR PUSCAURSPĪDĪGU AIZSARGLĪDZEKLI
IEPRIEKŠ AR AIZSARGLĪDZEKLI APSTRĀDĀTAS VIRSMAS

Ūdens bāzes sistēma

Šķīdinātāja bāzes sistēma

Uzmanību!
Aizsarglīdzeklis
divi vienā - nav
nepieciešama
impregnēšana

+
1x

Ūdens bāzes sistēma

Virsma: ar eļļas krāsu krāsota
virsma vai apšuvums sliktā stāvoklī

+
2x

1 - 2x

1x

*

* Jaunas virsmas un līdz tīrai koksnei attīrītās vietas uz iepriekš krāsotām virsmām jānogruntē ar Villa Protekt.
** Jaunas virsmas un līdz tīrai koksnei attīrītās vietas uz iepriekš krāsotām virsmām jānogruntē ar Villa Lasur Akva.

Lai atrastu vispiemērotāko risinājumu, mēs iesakām konsultēties ar speciālistiem veikalos, lasīt plašāku informāciju mājaslapā vai zvanīt uz Krāsu līnijas tālruni 82888.  

2x

