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Vivacolor ir pazīstamākais krāsu zīmols Igaunijā, kura produkti 
ir ērti lietošanā, draudzīgi lietotājiem un nodrošina ilgstošu 
rezultātu. Vivacolor misija ir piedāvāt kvalitatīvus, videi un 
veselībai draudzīgus produktus. Lielākā daļa no mūsu produktu 
klāsta ir krāsas uz ūdens bāzes. Produkti ir piemēroti lietošanai 
gan iesācējiem, gan arī profesionāļiem. Vivacolor krāsas un 
lazūras var tonēt tūkstošiem krāsu toņos saskaņā ar Tikkurila 
krāsu kartēm.

Zvanot uz krāsu līnijas informatīvo tālruni 82888, var saņemt 
informāciju gan par Vivacolor, gan Tikkurila krāsām. Noderīgu 
informāciju un idejas var iegūt arī Tikkurila mācību centra 
bezmaksas apmācībās, kas paredzētas visiem, kuriem ir 
interese par krāsām.

Kopš 2021. gada jūnija Vivacolor zīmols pieder PPG  koncernam. 
PPG Industries, Inc. ir Amerikas Fortune 500 uzņēmums un viens 
no lielākajiem krāsu, pārklājumu  un speciālo materiālu pie-
gādātājiem pasaulē. PPG koncerns, kura galvenā mītne atrodas 
Pitsburgā, Pensilvānijā, pārdod krāsas vairāk nekā 70 pasaules 
valstīs. Liela daļa Vivacolor produktu tiek ražoti Igaunijā.

Vivacolor –  
uzticamas 
krāsas 
kopš 1995. gada

F468
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• Gaismu neatstarojoša vienmērīga virsma
• Viegli uzklājama. Lieliska segtspēja
• Pagarināts žūšanas laiks

Ceiling 2
Dziļi matēta ūdens bāzes krāsa griestiem

PIELIETOJUMS Guļamistabas, bērnu istabas, dzīvojamās istabas, 
gaiteņi, biroji, skolas un bērnudārza telpas, 
sabiedriskās telpas

SPĪDUMS Pilnīgi matēts (2) 

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-10 m2/l uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L 

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs
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PIELIETOJUMS Guļamistabas, bērnu un dzīvojamās istabas, 
koridori, biroji, skolas un bērnudārza telpas, 
rūpniecības telpas, sabiedriskās telpas

SPĪDUMS Pilnīgi matēts (3)

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-12 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 4,8L / 9L / 20L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Rullis, ota vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Ļoti laba segtspēja un labi izlīdzinās
• Uzlabots krāsas izstrādes laiks
• Veido pilnīgi baltu virsmu

Ceiling 3
Pilnīgi matēta ūdens bāzes krāsa griestiem
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Color Test
Neliels iepakojums krāsu pārbaudei
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• Pilnībā matēta samta virsma
• Maskē nelielus defektus
• Viegli tīrāms
• Noturība pret mitruma berzi: 1. klase

• Krāsas toņa pārbaudei uz sienām un 
griestiem

• Vairāk nekā 38 000 toņu
• Pilnīgi matēta virsma

Wall 4
Pilnīgi matēta sienas krāsa

PIELIETOJUMS Guļamistabas, bērnu un dzīvojamās istabas, 
biroji, skolas un bērnudārza telpas un citas 
sabiedriskās telpas

SPĪDUMS Pilnībā matēts (4) 

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt
gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 10-12 m2/l uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L 

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

PIELIETOJUMS Krāsu pārbaude uz sausām sienām un griestiem

SPĪDUMS Pilnībā matēts (4) 

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt
gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 0,45 L - 5 m², max

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,45L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Rullis vai ota
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Wall 7
Matēta, pret tīrīšanu noturīga  
ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem

Color Test
Neliels iepakojums krāsu pārbaudei

PIELIETOJUMS Guļamistabas, bērnu un dzīvojamās istabas, 
koridori, biroji, skolas un bērnudārza telpas, 
rūpniecības telpas, kāpnes, sabiedriskās telpas

SPĪDUMS Matēts (7)

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt
gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-12 m2/l 

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9 L / 2,7L / 4,8L / 9L / 11,7L / 18L 

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Ļoti laba segtspēja
• Viegli uzklāt
• Mazgāšanas izturība > 10 000 mazgāšanas 

reizes saskaņā ar standartu SFS 3755
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Green Line interjera krāsas ir saņēmušas 
Ziemeļvalstu ekomarķējuma zīmi Ziemeļu 
Gulbis un Igaunijas Alerģijas biedrības 
atzinību. Šīs krāsas ir uz ūdens bāzes, ar 
ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu 
līmeni, viegli lietojamas un izturīgas pret 
salu.

Ja vēlaties izdarīt apzinātu izvēli, izvēlieties 
piemērotāko no Green Line griestu, sienu, 
mēbeļu un grīdas krāsām.
Papildus sastāvam esam pievērsuši 
uzmanību arī iepakojumam, proti, Green 
Line sērijas plastmasas iepakojums 
ir izgatavots no daļēji pārstrādātas 
plastmasas. Meklējiet uz iepakojuma PIR 
zīmi (PIR jeb postindustriāls).

Pārstrādātās plastmasas 
krāsu iepakojumu sastāvā ir 
40% pārstrādātas plastmasas. 
Iepakojums pilnībā atbilst 

iepakojumu kvalitātes standartam, tajā pašā 
laikā tas ir arī draudzīgs videi.

Veselībai  
un videi 
draudzīgas krāsas
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Wall 12
Pusmatēta sienu krāsa

PIELIETOJUMS Guļamistabas, bērnu istabas, dzīvojamās istabas, 
gaiteņi, biroji, dzīvojamās ēkas un sabiedriskās 
telpas. 

SPĪDUMS Pusmatēts (12)

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-12 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 4,8L / 9L / 18L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Ļoti laba adhēzija
• Teicami izlīdzinās
• Mazgājamība >10000 cikli. 
• 1.klases noturība pret mitru berzi saskaņā 

ar ISO 11998

PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās un mitrās telpās (dzīvo-
jamās istabās, gaiteņos, virtuvēs, vannasistabās, 
pieliekamajos, skolās, ražošanas telpās, sabiedris-
kajās telpās, slimnīcās u. c.)

SPĪDUMS Matēts (7)

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-12 m²/l

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L / 18L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Ļoti laba nodiluma un mitruma izturība
• Laba saķere
• Iztur > 20 000 mazgāšanas ciklus (saskaņā 

ar SFS 3755)

Acrylate Matt
Nodilumizturīga sienu krāsa
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PIELIETOJUMS Sienām un griestiem sausās un mitrās telpās 
(virtuvēs, vannas istabās, dzīvojamās istabās, 
gaiteņos, birojos, ražošanas telpās, noliktavās, 
sabiedriskajās telpās). Piemērota jaunām vai 
iepriekš krāsotām betona, apmestām, ķieģeļu, 
špaktelētām vai tapešu virsmām, ģipškartona 
plātņu un kokšķiedras plātņu virsmām.

SPĪDUMS Pilnībā matēts (1)

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (AP bāze) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-12 m²/l

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7 / 9L / 18 L

UZKLĀŠANA Ota, rullītis vai bezgaisa izsmidzinātājs

• Piemērota mitrām un sausām telpām
• Laba adhēzija ar virsmu
• Piemērota virsmu apstrādei pirms tapešu 

līmēšanas

Primer 1
Gruntējums sienām un griestiem

PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās un mitrās iekštelpās 
(bērnistabās, dzīvojamās istabās, gaiteņos, virtuvēs, 
pieliekamajos, birojos, skolās, bērnudārzos un citās 
publiskās telpās)

SPĪDUMS Pusmatēts (20)

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt
gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 10-12 m2/l – uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 1-2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 7,2L / 11,7L / 18L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Izcili noturīga pret mazgāšanu
• Atgrūž netīrumus
• Mazgāšanas 1.klase saskaņā ar EN 13300

Wall 20
Mitrumizturīga daļēji matēta sienu krāsa
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PIELIETOJUMS Sausas telpas, kurām nepieciešama zema 
nodilumizturība – palīgtelpas un noliktavas, 
sabiedriskās telpas utt.

SPĪDUMS Pilnībā matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (AP bāze) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 7-9 m²/l – uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – var pieskarties, 2 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 5L / 10L / 20L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Viegli uzklājama
• Neizšļakstās krāsošanas laikā
• Krāsotai virsmai ir laba ūdens tvaiku 

caurlaidība

Latex
Ūdens bāzes krāsa iekšdarbiem
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Vivacolor krāsu tonēšanai ir piemērotas 
Tikkurila krāsu toņu kartes. Šajā bukletā 
krāsainajos kvadrātos ietvertie toņu kodi 
atbilst Tikkurila krāsu kartēm.

Tikkurila interjera krāsu Feel the Color paletē 
atradīsiet 216 skaistus toņus, bet Symphony 
krāsu paletē ir pieejama vēl lielāka izvēle – 
2 436 toņi.

Piemērotāko toni ārējo virsmu krāsu tonēšanai 
atradīsiet Tikkurila koka vai akmens virsmu 
ārējo krāsu kartēs. Sākotnējo toņu izvēli 
varat veikt mājaslapā Vivacolor.lv. Vēlāk 
pārliecināties par krāsas piemērotību, 
izmantojot veikalā esošās krāsu toņu kartes. 
Veikalā pieejamās Feel the Color toņu kartes 
var ņemt līdzi uz mājām. Lai pārbaudītu krāsas 
toni uz sienas virsmas, izmantojiet mazo testa 
burciņu Color Test (skat. 8. lpp.).

Bukletā norādītie toņi ir indikatīvi. Izmantojiet 
krāsu toņu karti, lai veikalā pārliecinātos par 
krāsas atbilstību.

Krāsu toņu 
izvēle
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PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās un mitrās telpās, durvis, 
mēbeles un logu iekšējās virsmas

SPĪDUMS Matēts

TOŅI Balta

PATĒRIŅŠ (1X) 8-10 m2/l – uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 3 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Nosedz un bloķē traipus
• Teicama adhēzija ar problemātiskām 

virsmām
• Samazina apdares krāsas patēriņu

Special Primer
Gruntskrāsa uz šķīdinātāja bāzes

PIELIETOJUMS Piemērots betona, apmestām, ķieģeļu un 
špaktelētām virsmām un betona grīdām sausās 
telpās. Piemērots arī ārdarbos virsmām, kas 
neatrodas tiešā atmosfēras iedarbībā.

SPĪDUMS -

TOŅI Bez krāsas

PATĒRIŅŠ (1X) 4-8 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS 1 stundas – var pieskarties, 24 stundas – var 
pārkrāsot

IEPAKOJUMS 5L / 10L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Novērš putekļu veidošanos
• Nostiprina virsmu
• Nemaina virsmas orģinālo toni

Vivacolor Dust Blocker
Putekļu saistīšanas līdzeklis
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Mēbeļu 
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PIELIETOJUMS Mēbelēm, durvīm,koka sienām un paneļiem, 
līstēm, logu iekšējām virsmām un rotaļlietām

SPĪDUMS Pusmatēts (30) 

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-10 m2/l – uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 1 stunda – putekļi nelīp, 1-2 stundas – var 
pieskarties, 16 stundas – var pārkrāsot, 3 dienas 
– sasniedz lietošanai gatavu cietību

IEPAKOJUMS 0,225L / 0,9L / 2,7L / 7,2L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullītis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Viegli uzklājama, labi izlīdzinās
• Nodilumizturīga virsma
• Piemērota bērnu rotaļlietām

Furniture 30
Nodilumizturīga mēbeļu krāsa  
uz ūdens bāzes
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• Izcila nodilumizturība
• Ātri žūstoša
• Nedzeltējoša

Floor
Nodilumizturīga koka grīdas krāsa  
uz ūdens bāzes

PIELIETOJUMS Koka grīdas, kāpnes, margas

SPĪDUMS Pusmatēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
gaišos (A bāze) vai tumšos (C bāze) toņos 
atbilstoši Tikkurila iekšdarbu toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 6-9 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS Putekļi nelīp pēc 15 min., var pārkrāsot pēc 
2 stundām. Virsmas var lietot nākamajā
dienā. Pilnīgu cietību un abrazīvās īpašības 
virsma sasniedz pēca pm. 2 nedēļām.

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 7,2L 

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota vai rullis ar īsu plūksnu (gludām virsmām)
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PIELIETOJUMS Koka, kokšķiedras plātņu un betona virsmas 
dzīvojamās telpās

SPĪDUMS Spīdīgs

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc 
Tikkurila toņu kartēm (А un C bāze). Lietojot 
spilgtos toņus, labākai sedzamībai virsmu 
ieteicams nogruntēt ar gruntskrāsu līdzīgā tonī

PATĒRIŅŠ (1X) 7-9 m2/l – betona grīdām, 
9-11 m2/l – koka un metāla virsmām

ŽŪŠANAS LAIKS 3-4 stundas – var pieskarties,  
24 stundas – var krāsot nākamo kārtu,  
4 nedēļas - sasniedz pilnīgu cietību

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L

UZKLĀŠANA Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Izturīga
• Elastīga krāsas plēve
• Ļoti laba mitrumizturība

Special Floor
Grīdas krāsa uz šķīdinātāja bāzes

Lai gan jebkura veida ražošana rada 
ietekmi uz vidi, kuru mūsdienās apzināti 
cenšas samazināt, vēlamies uzsvērt 
videi draudzīgās krāsošanas īpašības. 
Piemēram, izmaksas, kas saistītas ar vides 
aizsardzību jaunu mēbeļu iegādes gadījumā, 
ir ievērojami lielākas, salīdzinot ar lietotu 
mēbeļu atjaunošanas izmaksām.

Daudzu priekšmetu kalpošanas ilgumu var 
ievērojami pagarināt, par tām rūpējoties: 
laicīgi labojot un pārkrāsojot. Ikviens var 
pielikt roku vides saglabāšanā – nevis 
aizstājot esošo, bet gan uzturot to kārtībā, 
atjaunojot, pārkrāsojot, vienmēr dodot 
priekšroku krāsām uz ūdens bāzes.

M1 zīme uz iepakojuma 
norāda, ka krāsa nesatur 
cilvēkiem vai videi kaitīgus 
gaistošos organiskos 
savienojumu bīstamā 
līmenī.

Vai  
krāsošana  
ir  
videi kaitīga?
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Radiatoru 
un logu 
krāsas

 S427 Charm
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PIELIETOJUMS Radiatori, metāla caurules u.c. iekšdarbos.  Nav 
piemērota elektriskajiem sildītājiem

SPĪDUMS Pusmatēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu vai tonēt atbilstoši 
Tikkurila toņu kartēm (A bāzi)

PATĒRIŅŠ (1X) 8-10 m2/l – uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 1-2 stundas – var pieskarties,  
24 stundas – var krāsot nākamo kārtu,  
3 dienas - sasniedz lietošanai gatavu cietību

IEPAKOJUMS 0,225L / 0,9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs 

• Izcili noturīga pret mazgāšanu
• Nodilumizturīga virsma
• Nedzeltējoša
• Karstumizturība 120 °C

Radiator
Karstumizturīga radiatoru krāsa  
uz ūdens bāzes
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• Ļoti laba saķere
• Ātra nožūšana
• Lieliska krāsu noturība

Special Window Akva
Pret atmosfēras iedarbību izturīga  
ūdens bāzes krāsa logiem

PIELIETOJUMS Piemērota lietošanai iekšdarbos un ārdarbos. 
Jaunas un iepriekš krāsotas koka un metāla 
virsmas. Piemērota arī dārza mēbelēm

SPĪDUMS Pusspīdīgs

TOŅI Krāsu var izmantot baltu vai tonēt gaišajos 
toņos pēc Tikkurila toņu kartēm (А bāze)

PATĒRIŅŠ (1X) 7-9 m2/l – uz gludas virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stundas – nelīp putekļi,
24 stundas – var krāsot nākamo kārtu,
2-3 dienas – lietošanai gatava cietība

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis ar īsu plūksnu vai izsmidzinātājs. 
Krāsojot ar rulli, izlīdzināt ar otu
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Lakas
S329 Freesia
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PIELIETOJUMS Koka un parketa grīdu lakošanai dzīvojamās telpās, 
kur nepieciešama teicama nodilumizturība

SPĪDUMS Matēts

TOŅI Laka ir gatava lietošanai. Laku netonē

PATĒRIŅŠ (1X) 8-10 m²/l – uzklājot ar otu vai rulli,
10-12m²/l – uzklājot ar mohēras vai filca 
aplikatoru,
16-20m²/l – uzklājot ar lakas aplikatoru

ŽŪŠANAS LAIKS 4-6 stundas – var slīpēt un lakot nākamo kārtu,
1-2 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību,
1 nedēļa – sasniedz maksimālu cietību

IEPAKOJUMS 1L/ 5L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis, mohēras vai filca aplikators, lakas 
aplikators

• Viegli uzklājama
• Teicami izlīdzinās
• Nedzeltējoša

Lacquer Parquet Akva
Nodilumizturīga ūdens bāzes laka  
koka grīdām

L
ak

as

• Satur UV-staru aizsargvielas
• Gandrīz bez smaržas
• Ātri žūstoša

Lacquer Wall Akva
Laka koka sienām un griestiem

PIELIETOJUMS Koka apšuvuma un baļķu sienas, griesti un durvis 
iekštelpās. Piemērota arī kokšķiedras plātņu, 
ķieģeļu un betona virsmām iekštelpās

SPĪDUMS Pusmatēts

TOŅI Laku var izmantot netonētu vai tonēt pēc 
Tikkurila laku un beiču toņu kartēm

PATĒRIŅŠ (1X) 8-10 m2/l – gludām ēvelētām koka virsmām

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 stunda – var pieskarties,
2-3 stundas – var lakot nākamo kārtu,
28 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību

IEPAKOJUMS 0,9L/ 2,7L / 9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota vai augstspiediena izsmidzinātājs
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Krāsas 
metālam  
un kokam

V487 Cloister
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PIELIETOJUMS Mēbeļu, durvju, logu rāmju, dārza mēbeļu u.c. 
izstrādājumu krāsošanai iekšdarbos un
ārdarbos

SPĪDUMS Daļēji spīdīgs/ matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonētu 
atbilstoši Tikkurila toņu kartēm (A un C bāze)

PATĒRIŅŠ (1X) Daļēji spīdīgs 8-10 m²/l; matēts 7-9 m²/l,
krāsojot gludas koka un metāla virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 1 stunda – var pieskarties,
24 stundas – var krāsot nākamo kārtu,
2-3 dienas – sasniedz lietošanai gatavu cietību

IEPAKOJUMS 0,9L/ 2,7L / 9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Veido izturīgu dekoratīvu pārklājumu
• Teicama adhēzija ar dažāda veida 

virsmām
• Ļoti ātri žūstoša, nedzeltējoša

Universal Akva
Koka un metāla krāsa uz ūdens bāzes
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Akmens un 
minerālu fasādes 
krāsas

Q
409

Q
324
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PIELIETOJUMS Dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai noliktavu 
ēku fasādes

SPĪDUMS Pilnībā matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (LA bāze) vai tonēt pēc 
Tikkurila toņu kartēm (LА un LC bāze)

PATĒRIŅŠ (1X) 4-6 m2/l – vienā kārtā uz betona, apmestām un 
ķieģeļu virsmām 

ŽŪŠANAS LAIKS 12 stundas – var pārkrāsot

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L / 18 L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Uzlabota izturība pret atmosfēras 
iedarbību

• Satur silikona piedevu, kas atgrūž ūdeni
• Var izmantot bez gruntskrāsas
• Ļoti laba segtspēja

Hansa Facade
Krāsa mūra un apmestām fasādēm

• Laba izturība pret atmosfēras iedarbību
• Teicama adhēzija
• Viegli tīrāma

Hansa Sokkel
Ūdens bāzes krāsa cokoliem

PIELIETOJUMS Jauni un iepriekš krāsoti betona vai apmesti cokoli 
un dzīvojamo, tirdzniecības, ražošanas vai nolik-
tavu ēku betona virsmas

SPĪDUMS Matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt pēc 
Tikkurila Facade toņu kartēm (А un C bāze).

PATĒRIŅŠ (1X) 4-8 m²/l – betona un apmestām virsmām,
6-10 m²/l – minerālšķiedras plātņu virsmām,
8-10 m²/l – galvanizētām metāla virsmām

ŽŪŠANAS LAIKS 1 stunda – nelīp putekļi,
2 stundas – var krāsot nākamo kārtu

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs
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PIELIETOJUMS Dzīvojamās, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu 
ēkas

SPĪDUMS Pilnībā matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (SA bāze) vai tonēt pēc 
Tikkurila Facade un Hansa Silicate toņu kartēm 
(SА un SC bāze)

PATĒRIŅŠ (1X) 3-5 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS 12 stundas – var pārkrāsot

IEPAKOJUMS 2,7L / 9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs

• Ļoti laba ūdens tvaiku caurlaidība
• Veido ūdeni atgrūdošu virsmu
• Laba izturība pret atmosfēras iedarbību

Hansa Silicate
Silikāta krāsa minerālām fasādēm

• Veido vienmērīgi uzsūcošu virsmu
• Nostiprina vāju virsmu
• Uzlabo adhēziju ar virskārtu

Hansa Silicate Primer
Silikāta gruntējuma šķīdums minerālām 
fasādēm

PIELIETOJUMS Dzīvojamās, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu 
ēkas

SPĪDUMS -

TOŅI -

PATĒRIŅŠ (1X) 4-6 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS 12 stundas – var pārkrāsot

IEPAKOJUMS 5L / 10L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, rullis vai augstspiediena izsmidzinātājs
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Pilnīgi izžuvušus, tukšus krāsas iepakojumus 
var izmest kopā ar parastajiem atkritumiem. 
Taču, ievērojot videi draudzīgu pieeju, 
tukšu iepakojumu ieteicams ievietot 
iepakojumu konteinerā. Rūpīgi izmazgāta 
iepakojums, kurā iepriekš atradās krāsa uz 
ūdens bāzes, lieliski aizvieto arī sēņu grozu, 
taču to var izmantot arī ūdens savākšanai 
dārzā vai citiem mērķiem.
 

Ja krāsa paliek pāri, neizlejiet to kanalizācijā, 
augsnē vai ūdenī pat tad, ja krāsa ir uz ūdens 
bāzes. Krāsā esošās saistvielas neiesūcas 
augsnē un apgrūtina ūdens attīrīšanas 
procesus attīrīšanas iekārtās. Neizmantotās 
krāsas jānogādā atkritumu poligonā. 

Ja pāri ir palicis liels krāsas daudzums, 
uz iepakojuma norādītajā periodā to var 
uzglabāt ar pareizi aizvērtu vāku. No pāri 
palikušās krāsas var atbrīvoties, izmantojot 
arī sociālos tīklus, jo vienmēr būs kāds, 
kuram krāsa lieliski noderēs nepabeigtā 
mājas vai dārza projektā.

Ko darīt ar 
tukšiem krāsu 
iepakojumiem?

Q
432
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Ārdarbu koka virsmu 
krāsas un lazūras U105

Q
305
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• Krāsotā virsma paliek matēta un saglabā 
krāsu toni daudzus gadus

• Veido ūdeni atgrūdošu pārklājumu, kas 
aizsargā koksni

• Lietojot saskaņā ar norādījumiem, tiek 
nodrošināta aizsardzība pret laikapstākļu 
iedarbību līdz 15 gadiem

Villa Akva
Matēta ūdens bāzes krāsa koka virsmām 
ārdarbos

PIELIETOJUMS Koka sienas ārdarbos, apšuvuma dēļi, žogi u.c. 
Piemērota arī termiski apstrādātai koksnei

SPĪDUMS Matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
atbilstoši Tikkurila Koka fasādes vai Tikkurila 
Facade toņu kartēm (A un C bāzes)

PATĒRIŅŠ (1X) Zāģētām koka virsmām 4-6 m²/ l, ēvelētām un 
iepriekš krāsotām koka virsmām 7-9 m²/ l

ŽŪŠANAS LAIKS Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot pēc 2-4 h 
pie normāliem krāsošanas nosacījumiem

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L / 18 L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota vai izsmidzinātājs

PIELIETOJUMS Koka ārsienas, žogi, apšuvuma dēļi, loga rūtis u.c.. 
Piemērota arī termiski apstrādātai koksnei

SPĪDUMS Pusmatēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (VVA bāze ) vai tonēt 
saskaņā ar Tikkurila ārdarbu toņu kartēm: Vinha, 
Koka fasādes (VVA un VC)

PATĒRIŅŠ (1X) Zāģētām virsmām 4-6 m²/ l,
ēvelētām virsmām 8-10 m²/ l

ŽŪŠANAS LAIKS Var pieskarties pēc 1 h. Var pārkrāsot pēc 2 h

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L / 18L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota vai izsmidzinātājs

• Saglabā koka dabisko šķiedru
• Veido ūdeni atgrūdošu pārklājumu, kas 

aizsargā koksni
• Lietojot saskaņā ar norādījumiem, tiek 

nodrošināta aizsardzība pret laikapstākļu 
iedarbību līdz 15 gadiem

Villa Ultima
Pusmatēta ūdens bāzes krāsa koka virsmu 
aizsardzībai ārdarbos
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PIELIETOJUMS Iepriekš apstrādātas un jaunas zāģētas vai ēvelētas koka 
virsmas ārdarbos, kas atrodas virs zemes (fasādes, ārējā 
apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, žogi, dārza mēbeles 
u.c.)

SPĪDUMS –

TOŅI Koksnes aizsarglīdzekli var izmantot netonētu vai 
tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu 
toņu kartēm. NB! Ja ir nepieciešama aizsardzība 
pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē

PATĒRIŅŠ (1X) 4-8m²/l – zāģētām koka virsmām,
8-12 m²/l – baļķu vai ēvelētām koka virsmām

ŽŪŠANAS LAIKS 4-8 stundas – nelīp putekļi,
24 stundas – var uzklāt nākamo kārtu

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L

UZKLĀŠANA Ota, izsmidzinātājs vai iegremdēšanas metode

• Dziļi iesūcas kokā
• Aizsargā koksni no mitruma un nelabvēlī-

gas laikapstākļu ietekmes 
• Izceļ koka struktūru
• Tonējams līdz 1500 toņiem

Villa Lasur
Tonējams šķīdinātāja bāzes koksnes 
aizsarglīdzeklis ārdarbiem
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• Aizsargā koksni no mitruma, saules 
stariem un netīrumiem

• Samazina koka virsmas plaisāšanu
• Piemērots piesūcināšanai pirms Villa Akva 

vai Villa Ultima produktu uzklāšanas

Villa Lasur Akva
Tonējams ūdens bāzes koksnes 
aizsarglīdzeklis ārdarbiem

PIELIETOJUMS Iepriekš apstrādātām un jaunām zāģētām un 
ēvelētām koka virsmām ārdarbos, kas atrodas 
virs zemes (fasādēm, žogiem, ārējā apšuvuma 
dēļiem, apšuvumam, durvīm, logu rāmjiem, dārza 
mēbelēm u.c.).

SPĪDUMS –

TOŅI Koksnes aizsarglīdzekli var izmantot netonētu vai 
tonēt pēc Tikkurila caurspīdīgo koka pārklājumu 
toņu kartēm. NB! Ja ir nepieciešama aizsardzība 
pret UV staru iedarbību, produkts ir jātonē

PATĒRIŅŠ (1X) 12-14 m2/l

ŽŪŠANAS LAIKS 10-60 min  – nelīp putekļi,  60 min – var uzklāt 
nākamo kārtu

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L

UZKLĀŠANA Ota, izsmidzinātājs
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Krāsas koka mājām Villa Akva un Villa Ultima 
ir gadu desmitiem ilgi un rūpīgi pārbaudītas 
Latvijas klimatiskajos apstākļos. Šīs krāsas 
lieliski saglabājas uz koka virsmām pat mūsu 
mainīgajā klimatā, kad pavasarī vienas 
nedēļas laikā var izbaudīt gan siltu sauli, gan 
arī lietu un sniegu.

Villa Akva un Villa Ultima aizsargā māju 
fasādes un sētas no lietus, sniega un 
intensīva UV starojuma līdz pat 15 gadiem. 
Villa krāsu izmantošana padara dzīvi 
vienkāršāku, jo lielais mājas krāsošanas 
projekts ir jāveic retāk.

Ilgtspējas ziņā augstas kvalitātes krāsas 
ar ilgstošu virsmas aizsardzību pret laika 
apstākļu ietekmi ir ievērojami mazāk 
kaitīgas videi, nekā krāsas ar īsāku apkopes 
intervālu.

Koka māju 
krāsošanas 
apkopes cikls 
– 15 gadi

PIELIETOJUMS Zāģēta un ēvelēta koka virsmas ārdarbos, kas 
atrodas virs zemes (spundētie ārējā apšuvuma 
dēļi, apšuvums, durvis, logu rāmji, žogi u.c.)

SPĪDUMS –

TOŅI Bezkrāsains

PATĒRIŅŠ (1X) 4-5m²/l – zāģētām koka virsmām,
8-10 m²/l – baļķu un ēvelētām koka virsmām

ŽŪŠANAS LAIKS 0,5 h – nelīp putekļi,
24 h – var uzklāt nākamo kārtu

IEPAKOJUMS 1L / 3L / 10L / 20L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota vai iegremdēšanas metode

• Iesūcas dziļi kokā
• Ievērojami samazina mitruma uzsūkšanos 

un pelējuma izplatīšanos uz apstrādātās 
virsmas

• Piemērots arī rūpnieciskai lietošanai

Villa Protekt
Bezkrāsains šķīdinātāja bāzes koksnes 
impregnēšanas līdzeklis
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PIELIETOJUMS Zāģēta un ēvelēta koka virsmām ārdarbos 
(spundētie ārējā apšuvuma dēļi, durvis, logu rāmji, 
žogi u.c.). Piemērota vēsturiskas nozīmes koka 
ēkām

SPĪDUMS Pusspīdīgs

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (A bāze) vai tonēt 
atbilstoši Tikkurila koka fasāžu toņu kartei (A un 
C bāze)

PATĒRIŅŠ (1X) 4-8m2/l – zāģēta koka virsmas,
9-12m2/l – ēvelēta koka virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 4 h – var pieskarties,
24 h – var krāsot nākamo kārtu

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L 

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota

• Produkts papildināts ar priežu eļļas alkīdu
• Žūst ātrāk nekā tradicionālās linsēklu eļļas 

krāsas
• Plašāka krāsu gamma 

Villa Lin
Eļļu saturoša krāsa koka fasādēm
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• Veido labu virsmas saderību ar apdares 
krāsu

• Labi iesūcas pamatnē, nostiprina to
• Samazina sveķu izspiešanos, ko izraisa 

krāsas maiņa

Villa Primer
Gruntējums koka mājām

PIELIETOJUMS Iepriekš krāsotas koka fasādes, durvis, logi, dārza 
mēbeles

SPĪDUMS Matēts

TOŅI Krāsu var izmantot baltu (AP bāze) vai tonēt
atbilstoši Tikkurila Koka fasādes vai Tikkurila
Facade toņu kartēm (A bāze)

PATĒRIŅŠ (1X) 5-8 m2/l – uz zāģētas koka virsmas,  
8-10 m2/ l – uz ēvelētas vai iepriekš krāsotas koka 
virsmas

ŽŪŠANAS LAIKS 12 h – var pieskarties,
24 h – var krāsot nākamo kārtu

IEPAKOJUMS 0,9L / 2,7L / 9L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota
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Välispuitpindade värvid, lasuurid

Tīrīšanas līdzekļi, 
atšķaidītāji  
un citi

J407 Siesta 

Y308 Eggnog
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PIELIETOJUMS Lietojama atbilstoši krāsas lietošanas pamācībai 
gan iekšdarbos, gan ārdarbos. Piemērota jaunām 
vai iepriekš krāsotām ģipškartona plātņu, ap-
mestām, betona un ķieģeļu virsmām

DAĻIŅU LIELUMS Smalks - līdz 0,6 mm, vidējs - līdz 1,0 mm

TOŅI Tekstūras piedevu var izmantot baltā vai
tonēta krāsa

PATĒRIŅŠ (1X) 3-4 m2/l (gatavs maisījums) vienā kārtā uz iepriekš 
krāsotām gludām virsmām

ŽŪŠANAS LAIKS Atbilstošs izmantotās krāsas žūšanas laikam

IEPAKOJUMS 1L plastmasas iepakojums; pieejams arī 
komplektā, kas satur 4L strukturālu piedevu un 
14L maisīšanas trauku

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota vai rullis

• Struktūrveida virsma
• Smalka un vidēja izmēra daļiņas

Special Structure
Dekoratīva piedeva reljefas virsmas 
iegūšanai
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• Virsmas tīrīšanas līdzeklis, kas sagatavo to 
pirms krāsas uzklāšanas

• Noņem netīrumus, eļļu, taukus, vasku utt.
• Veido pamatni ar labu saķeri

Special Clean
Sārmains tīrīšanas līdzeklis

PIELIETOJUMS Piemērots jaunu un iepriekš krāsotu virsmu tīrīša-
nai. Sienas, grīdas, durvis, logi, mēbeles, fasāžu 
dēļi, metāla virsmas, laivas u.c. Nav piemērots 
jaunu cinkotu jumtu mazgāšanai

IEPAKOJUMS 1L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Ota, birste vai sūklis
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PIELIETOJUMS Piemērots darbarīku un nelielu virsmu tīrīšanai

IEPAKOJUMS 0,5L / 1L

• Vājš aromāts
• Zems aromātisko ogļūdeņražu saturs

Special Solvent
Atšķaidītājs alkīda krāsu, eļļas krāsu un 
laku atšķaidīšanai

• Ātri izgaro žūšanas laikā
• Vājš aromāts

Special Solvent Spray
Krāsu atšķaidītājs

PIELIETOJUMS Atšķaidītājs alkīda krāsu un laku atšķaidīšanai 
pirms uzklāšanas ar augstspiediena izsmidzinātāju. 
Piemērots arī darbarīku, detaļu, no dabiskiem 
materiāliem izgatavotu priekšmetu un nelielu 
virsmu tīrīšanai

IEPAKOJUMS 1L
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J407 Siesta
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PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota 
šuvju aizpildīšanai un apmestu, betona, ķieģeļu, 
ģipškartona plātņu un gruntētu kokšķiedras plātņu 
virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu un iedobumu
aizpildīšanai

TOŅI Pelēks

DAĻIŅU LIELUMS 0,2 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 4 mm, max.

ADHĒZIJA 0,85 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2, šuvju un skrūvju vietu 
aizpildīšana (2 x) : ~ 0,25 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 3 h

IEPAKOJUMS 10 L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa

PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās iekštelpās

TOŅI Balts

DAĻIŅU LIELUMS 0,15 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 4 mm, max.

ADHĒZIJA >0,50 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 2-3 h

IEPAKOJUMS 3 L/ 10 L/ 15 L/ 17 L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa vai špakteļu uzklāšanas iekārta

• Viegli uzklājama un izlīdzināma
• Ātri žūstoša
• Viegli slīpējama

Vivacolor LH
Vieglā špakteļtepe

• Ūdens bāzes
• Laba aizpildīšanas spēja
• Viegli uzklājama un izlīdzināma
• Viegli slīpējama

Vivacolor LH White
Balta vieglā špakteļtepe

Špakteļtepes
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PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās iekštelpās.
Piemērota šuvju un plaisu aizpildīšanai, betona un 
ģipškartona plātņu izlīdzināšanai, kā arī iedobumu 
aizpildīšanai.

TOŅI Balts

DAĻIŅU LIELUMS 0,15 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 3 mm, max.

ADHĒZIJA 1,0 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2; savienojumu un 
skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,3 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 3-4 h

IEPAKOJUMS 3L / 10L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa vai špakteļu uzklāšanas iekārta

PIELIETOJUMS Sienas un griesti. Piemērots
plaisu blīvēšanai un aizpildīšanai

TOŅI Silti balts

DAĻIŅU LIELUMS 0,1 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 2 mm, max.

ADHĒZIJA 1,30 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2 ; savienojumu un 
skrūvju vietu aizpildīšana: ~ 0,2 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 2-3 h

IEPAKOJUMS 10L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa vai špakteļu uzklāšanas iekārta

• Īpaši piemērota šuvju aizpildīšanai
• Laba aizpildīšanas spēja
• Viegli slīpējama

Vivacolor LJ
Vieglā šuvju špakteļtepe

• Ļoti laba saķere un elastība
• Minimāla saraušanās
• Viegli uzklājams un izlīdzināms

Vivacolor J
Ūdens bāzes gatava pildviela ģipškartona 
šuvju aizpildīšanai
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PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota 
apmestu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un 
gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināša-
nai, kā arī savienojumu vietu un nelielu plaisu 
aizpildīšanai

TOŅI Balts

DAĻIŅU LIELUMS 0,08 mm, max. 

SLĀŅU BIEZUMS 3 mm, max.

ADHĒZIJA 0,9 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2; savienojumu un 
skrūvju vietu (2x) aizpildīšana: ~ 0,2 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 3 h

IEPAKOJUMS 0,6L / 3L / 10L / 15L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa

• Veido līdzenu virsmu
• Viegli uzklājama un izlīdzināma
• Laba adhēzija

Vivacolor LF
Smalkā špakteļtepe
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PIELIETOJUMS Sienas un griesti sausās iekštelpās. Piemērota 
apmestu, betona, ķieģeļu, ģipškartona plātņu un 
gruntētu kokšķiedras plātņu virsmu izlīdzināšanai 
vai struktūras veidošanai, kā arī plaisu un iedobu-
mu aizpildīšanai

TOŅI Balts

DAĻIŅU LIELUMS 0,3 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 3 mm, max.

ADHĒZIJA 0,9 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2, izsmidzināta struktūras 
kārta ~ 0,3 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 3 h

IEPAKOJUMS 15L plastmasas maiss 

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļu uzklāšanas iekārta, rullis struktūrveida 
virsmām vai lāpstiņa

• Piemērota visām uzklāšanas metodēm
• Lietošanai gatava
• Piemērota struktūras veidošanai

Vivacolor S
Smidzināma špakteļtepe
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PIELIETOJUMS Koka, kokšķiedras un metāla virsmas sausās 
iekštelpās

TOŅI Balts

DAĻIŅU LIELUMS 0,03 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 2 mm, max.

ADHĒZIJA 1,5 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 0,5 mm bieza kārta: ~ 0,5 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 2-3 h

IEPAKOJUMS 0,6L / 3L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa

PIELIETOJUMS Sienas un griesti mitrās un sausās iekštelpās

TOŅI Zils

DAĻIŅU LIELUMS 0,2 mm, max.

SLĀŅU BIEZUMS 3 mm, max.

ADHĒZIJA 1,35 N/mm2

PATĒRIŅŠ (1X) 1 mm bieza kārta: ~ 1 l/m2, šuvju un skrūvju vietu 
aizpildīšana (2x): ~ 0,3 l/m2

ŽŪŠANAS LAIKS 1 mm – 3 h

IEPAKOJUMS 0,6L / 3L / 10L

UZKLĀŠANAS 
METODE

Špakteļlāpstiņa

• Īpaši smalka maluma
• Teicama adhēzija
• Blīva un gluda virsma

Vivacolor Snickeri
Špakteļtepe koka virsmām

• Mitrumizturīga
• Teicama adhēzija
• Piemērota šuvju aizpildīšanai

Vivacolor W
Mitrumizturīga špakteļtepe



Bukletā norādītās krāsas ir informatīva rakstura. Pārliecinieties, ka toņi ir pareizi, izmantojot krāsu karti.

Vairāk informācijas www.vivacolor.lv

Vivacolor Latvija

info@tikkurila.com

darba dienās  
no plkst. 8:00-16:30


