LAKU UN KRĀSU RAŽOTNE KATALOGS
Preču zīme

Materiāla
nosaukums

Pieejamie
tilpumi

Iespējamie gatavie
toņi, spīdums

2,5L
(bāzeA)

Balts (bāze A)un
bezkrāsains (bāze
C)

Materiāla pielietojums

KRĀSAS
ALKĪDU EMALJA

Universāla
alkīdu
EMALJA

0,7L;
2,1L;7L

Spīdums : spīdīgs,
pusmatēts.

(bāze C)

0,45L; 0,9L;
2,7L ;
9L;10L
(gatavie toņi)

Krēmkrāsa,
dzeltena,
okerdzeltena,
ziloņkaula, laša,
gaiši pelēka,pelēka,
salātu zaļa, zaļa,
tumši zaļa, haki,
oranža, sarkana,
ķiršu sarkana, gaiši
zila, zila, brūna,
tumši brūna,
melna. Spīdums
: spīdīgs

Koka un metāla virsmu krāsošanai telpās un
to ārpusē. Piemēram - durvju, logu, palodžu
un citu būvkonstrukciju krāsošana. Ļoti labi
der koka žogu, soliņu un dārza mēbeļu
krāsošanai. Telpās emalju var lietot arī
ķieģeļu, akmens un apmetuma virsmu
krāsošanai.

Iespējama tonēšana
(bāze A un C),
katalogi:Monicolor
NCS, RAL u.c.

GRĪDAS EMALJA

Grīdas
alkīdemalja

GRĪDAS EMALJA
ĀTRI ŽŪSTOŠA

Ātri žūstoša
alkīduretāna
grīdas emalja

AQUALUX

Universāla
alkīda ūdens
dispersijas
krāsa

0,8L;2,6L;
4,5L; 10L;
18,5L

Brūns,
dzeltenbrūns,
sarkanbrūns.
Spīdums: spīdīgs

0,8L; 2,4L;
2,6L; 4,5L;
9,7L; 10L;
15,9L; 20L

Brūns,
dzeltenbrūns, tumši
brūns, gaiši pelēks,
pelēks.
Spīdums: spīdīgs

0,9L; 2,5L

Balts (bāze A)
Spīdums: spīdīgs,
pusmatēts.
Iespējama tonēšana
(bāze A)
katalogi:Monicolor
NCS, RAL u. c.

Paredzēta koka grīdu krāsošanai telpās.

Paredzēta normāli ekspluatējamu betona un
koka grīdu krāsošanai telpās. Veido
paaugstinātas cietības nodilumizturīgu
virsmu.

Paredzēta koka un gruntētu metāla virsmu
krāsošanai telpās un to ārpusē. Piemēram durvju, logu, palodžu un citu koksnes
konstrukciju krāsošana. Ļoti labi der
mēbeļu un gruntētu metāla elementu
krāsošanai. Telpās var lietot arī apmetuma
un citu minerālo virsmu krāsošanai.

METALAK RAPID

AQUACRYL

Pretkorozijas
grunts-emalja,
ātri žūstoša.

Universāla
tiksotropiska
(nenotekoša)
akrila emalja uz
ūdens bāzes.

0,45L; 0,8L;
2,3L; 9L

0,45L;
0,8L; 2,5L;
(bāze A)
0,35L; 0,7L;
2,1L
(bāze С)
0,45L; 0,8L;
2,5L;
(gatavie
toņi)

Dzeltena (RAL
1021); gaiši pelēka
(RAL 7035);
melna (RAL
9005); pelēka
(RAL 7040);
sarkana (RAL
3000); tumši brūna
(RAL 8017); zaļa
(RAL 6026); zila
(RAL 5005)
Spīdums:
pusspīdīgs

Paredzēta tērauda un metāla konstrukciju,
durvju, sētu, radiatoru, cauruļu, solu kā arī
cinkotu un alumīnija virsmu, kas tiek
pakļautas klimata un mehāniskai ietekmei
gruntēšanai un krāsošanai.
Pretkorozijas pigmenta ietekmes efektivitāti
pastiprina speciāls aktivators.
Izmanto pretkorozijas krāsošanas sistēmās
kā grunti un arī kā sedzošo pārklājumu.

Balts, gaiši pelēks,

Universāla akrila emalja iekštelpām un āra
darbiem.
Paredzēta koka virsmu ( piem.baļķu, solu,
apšuvuma dēļu, skaidu plākšņu), mēbeļu un
dažādu minerālo virsmu (piem. betona un
ķieģeļu sienu, ģipškartona) kā arī iepriekš
krāsotu vai gruntētu metāla virsmu
krāsošanai.

ziloņkauls,
dzeltens, tumši
zaļš, ķiršu sarkans,
tumši brūns, melns.
Iespējama tonēšana
(bāze A un C),
katalogi:Monicolor
NCS, RAL u. c.
Spīdums : spīdīgs,
matēts.

UNIVERSĀLA
KRĀSA ĀRDARBIEM

Universāla
krāsa ārdarbiem

Balts, dzeltens,
0,9L; 2,3L;
9L

smilšu, pelēks,
zaļš, ķiršu sarkans,
ķieģeļu, melns.

GRIDEKS EKSTRA

Divkomponentu
poliuretāna
emalja betona
grīdām

Pelēks (RAL7040),
5,0L(5kg),
20L (18kg)
(gatavais
tonis)
Bāze TAL
20L(18kg);
Bāze TDL
14,5L(16kg)

balts(bāze TAL) un
caurspīdīgs (bāze
TDL)

Plaša pielietojuma ārdarbu krāsa.
Paredzēta betona, akmens, apmetuma,
ķieģeļu un citu minerālu virsmu krāsošanai.
Var izmantot gruntētu metāla un koka
virsmu krāsošanai.
Izmantošanas joma: ēku fasādes un cokoli,
betona sienas, sētas u.c.
Neizmantot siltumizolācijas ar putuplastu
apmetuma krāsošanai.
Paredzēta gruntētu betona grīdu krāsošanai
telpās, kurās ir paaugstināta slodze.
Pārklājums ir noturīgs pret ūdeni un parastu
ķimikāliju šķīdumiem, it īpaši – pret eļļām
un benzīnu.

Iespējama tonēšana
(bāze TAL un
TDL)
katalogi: RAL

AQUA FLOOR PAINT

LAKAS

Ūdens
dispersijas
krāsa grīdai

Spīdums: spīdīgs
Brūns.
0,9L, 2,5L

Spīdums: spīdīgs

Paredzēta normāli ekspluatējamu koka un
betona grīdu krāsošanai dzīvojamās un
sabiedriskās telpās

ALKĪDURETĀNA
GRĪDAS LAKA

Alkīduretāna
grīdas laka

Caurspīdīgs.
Spīdums : spīdīgs
pusmatēts

Paredzēta normāli ekspluatējamu
sabiedrisko, dzīvojamo un ražošanas telpu
parketa, koka, betona grīdu kā arī koka
paneļu un ķieģeļu sienu lakošanai.
Lieliski der mēbeļu apdarei - galdu
virsmas, krēsli, soliņi u. c.
Veido augstas cietības un nodilumizturīgu
pārklājumu.

Caurspīdīgs.
Spīdums: spīdīgs

Paredzēta normāli ekspluatējamu parketa un
koka grīdu lakošanai dzīvojamās telpās.

0,9L;2,6L

Caurspīdīgs
Spīdums: spīdīgs

Paredzēta ārdarbiem un iekšdarbiem koka
virsmu lakošanai. Atmosfēras vidē noturīgs
segums.

0,9L; 2,5L

Caurspīdīgs.
Spīdums: spīdīgs.

Paredzēta normāli ekspluatējamu koka
grīdu un parketa lakošanai dzīvojamās
telpās.
Var izmantot koka konstrukciju un paneļu
apdarei.
Paredzēta iekštelpās izmantojamu mēbeļu,
sienas paneļu un citu koka virsmu apdarei.

1,0L; 2,7L
(spīdīga)
0,9L; 2,6L (pusmatēta)
.

Pentaftāla laka
PENTAFTĀLA
PARKETA LAKA

0,9L;2,6L
Pentaftāla laka

PENTAFTĀLA LAKA
KOKAM

AQUA FLOOR
LACQUE

Ūdens
dispersijas
parketa laka
Nitroalkīda laka

SINTAN NC

1L; 2,7L;
18L

Caurspīdīgs.
Spīdums: spīdīgs,
pusmatēts un
matēts

GRUNTKRĀSA
GF-021 Universālā
alkīda gruntskrāsa

GF-0119 pretkorozijas
alkīda gruntskrāsa

LARAPRIM

Gruntskrāsa
GF-021

Gruntskrāsa
GF-0119
Ātri žūstoša
pretkorozijas
grunts
LARAPRIM

Sarkanbrūns
0,8L; 2,3L;
9L; 18,9L

0,8L; 2,3L;
19L

0,8L; 2,2L;
18L

Spīdums : Matēts.

Paredzēta metāla un koka virsmu
gruntēšanai pirms krāsošanas.

Pelēks
Spīdums : Matēts

Paredzēta metāla gruntēšanai pirms
krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un
ārpus tām.

Balts, pelēks,

Paredzēts tērauda būvkonstrukciju, metāla
virsmu, durvju, sētu, radiatoru, cauruļu un
dažādu citu konstrukciju gruntēšanai telpās
un ārā, kā arī tērauda konstrukciju īslaicīgai
krāsošanai montāžas un glabāšanas
periodam.

sarkanbrūns, melns,
RAL7035 ( gaiši
pelēks
TVT4000
(sarkanbrūns)
Spīdums : matēts

LARAGRUNTS

DISP Base tiefgrunts

Ātri žūstoša
alkīda
gruntskrāsa

0,8L; 2,1L;
17,9L;

Gaiši pelēks

Nostiprinoša
dziļumgrunts

1L; 5L; 10L

Spīdums: matēts
Viegli dzeltenīgs

Paredzēta metāla virsmu gruntēšanai pirms
krāsošanas ar dažādām emaljām telpās un
ārpus tām.
Paredzēta minerālo virsmu (betons,
apmetums, ķieģeļi, ģipškartons) gruntēšanai

pirms špaktelēšanas vai krāsošanas,
izlīdzina pamatnes mitruma uzsūci un
uzlabojot saķeri ar pārklājumu. Lietot
iekšējiem un ārējiem darbiem.
Bezkrāsains

Paredzēta agrāk ar krītu balsinātu,
smērējošu virsmu nostiprināšanai un
betona, apmetuma, ķieģeļu, ģipškartona
gruntēšanai pirms špaktelēšanas vai
krāsošanas, izlīdzinot pamatnes mitruma
uzsūci un uzlabojot saķeri ar pārklājumu .
Lietot iekšējiem un ārējiem darbiem.

1L; 3L; 10L

Caurspīdīgs,
oregons, pīlādzis,
palisandrs,
sarkankoks,
tīkkoks, ozols.
Spīdums:
pusglancēts

Krāsa ceļa
marķējumu
iezīmēšanai

2,7L; 18L

Balts, dzeltens

Paredzēts koka baļķu māju un apdares dēļu,
verandu, sētu, žogu un citu koka
konstrukciju kā arī kokskaidu plātņu un
saplākšņa virsmu pārklāšanai ar dekoratīvu
aizsargsļāni, kas akcentē koksnes dabīgo
tekstūru. Noturīgs pret mitrumu, pelējumu
un zilējumu. Lietot iekšējiem un ārējiem
darbiem.
Paredzēts asfalta un betona ceļu pārklājuma
iezīmēšanai (sadalošās līnijas, stāvvietu
līnijas, apmales utt.) Lietot iekšējiem un
ārējiem darbiem.

Krāsas
noņēmējs uz
ūdens bāzes

0,5L

Aizdedzināšanas
šķidrums

1L

LIESMA

Parafīna bāzes degšķidrums. Paredzēts
kokogļu un malkas aizdedzināšanaikamīnā, grilā, krāsnīs un ugunskuros.

ACETONS

Acetons
tehniskais

0,5L;1L; 5L
10L; 200L

Vaitspirits

0,5L; 1L;
10L

Paredzēts virsmu un iekārtu tīrīšanai,
daudzkomponentu šķīdinātāju
pagatavošanai. Izmanto laku krāsu
materiālu, kas izgatavoti uz celulozes
acetāta, nitrocelulozes, epoksīdu, akrilātu
un fenola sveķu bāzes, atšķaidīšanai
Paredzēts alkīdu un eļļas laku krāsu
materiālu atšķaidīšanai, kā arī lineļļas un
priežu darvas atšķaidīšanai. Virsmu
attaukošanai un tīrīšanai pirms krāsošanas.

GRUNTS KRĪTA
VIRSMĀM

Krītotu virsmu
nostiprinoša
dziļumgrunts

1L; 5L;10L

TEKSTUREKS AKVA

Dekoratīva
aizsargkrāsa
kokam

DORAKRIL DR-40

LARAFĒNS ULTRA

CITI
MATERIĀLI

WHITE SPIRIT attīrīts

Spīdums: matēts

Naftas toluols
TOLUOLS
TERPENTĪNS

0,5L;
Sveķu
terpentīns,
Terpentīns eļļa

0,5L;1L; 5L

Bezkrāsains

Paredzēts laku un krāsu pārklājumu
noņemšanai no metāla, betona un koka
virsmām ar paildzinātu iedarbību.
Izmantojams iekšējiem un ārējiem darbiem.

Paredzēts laku krāsu materiālu, kas
izgatavoti uz akrilātu un silicijorganisko
sveķu bāzes, atšķaidīšanai
Paredzēts alkīda un eļļas krāsu materiālu,
kā arī lineļļas un priežu darvas
atšķaidīšanai. Pielietojams arī dažādu
virsmu tīrīšanai un dezinfekcijai.

Rūsas
pārveidotājs

1L; 5L

Paredzēts rūsējušu virsmu apstrādei pirms
krāsošanas.

Šķīdinātājs

0,5L; 1L;5L
10L; 200L

Šķīdinātājs 647

Šķīdinātājs

0,5L

Šķīdinātājs 648

Šķīdinātājs

0,5L

Paredzēts laku un krāsu materiālu uz
nitrocelulozes, nitrogliftāla,
karbamīdformaldehīda,
melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes
atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai
pēc krāsošanas.
Paredzēts laku un krāsu materiālu uz
nitrocelulozes, nitrogliftāla,
karbamīdformaldehīda,
melamīnformaldehīda un citu sveķu bāzes
atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk, ar spēcīgāku
iedarbību nekā šķīdinātājs 646
Paredzēts nitrocelulozes,
karbamīdformaldehīdu,
melamīnformaldehīdu un citu laku un krāsu
materiālu atšķaidīšanai. Iztvaiko lēnāk ar
spēcīgāku iedarbību nekā šķīdinātājs 647.

Šķīdinātājs 649

Šķīdinātājs

0,5L

Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu,
melamīnformaldehīdu, nitrocelulozes un
alkīdu laku un krāsu materiālu
atšķaidīšanai, kā arī instrumentu tīrīšanai
pēc krāsošanas darbu beigām. Iztvaiko
lēnāk nekā šķīdinātājs 650.

Šķīdinātājs 650

Šķīdinātājs

0,5L ; 1L

Paredzēts epoksīdu, karbamīdformaldehīdu,
melamīnformaldehīdu, laku un krāsu
materiālu atšķaidīšanai, kā arī instrumentu
tīrīšanai pēc krāsošanas darbu beigām.

Rūsas pārveidotājs
P-1TE
Šķīdinātājs 646

