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’It s all wood needs



Gamta sukuria, 
meistrai pagamina, 
„Pinotex“ padengia
Nepaisant to, kad sukuriama vis daugiau naujų apdailos 
medžiagų, mediena, kaip seniausias tradicijas turinti sta-
tybinė žaliava, ir toliau yra labai populiari.  Priežastys, dėl 
kurių mediena daugeliui tapo mėgstamiausia apdailos me-
džiaga, slypi jos natūralume, nepakartojamoje išvaizdoje ir 
mechaninėse savybėse. 

Medienos apsauga yra mūsų 
tikslas, įkvėpimo šaltinis ir 
aistra
Mūsų pareiga yra vertinti ir saugoti medieną, ir į šią savo 
pareigą žiūrime labai rimtai. Kelis dešimtmečius vykdomi 
tyrimai leido pasiekti, kad „Pinotex“ produktai būtų gami-
nami taikant naujausias technologijas, todėl jie užtikrina 
puikią medienos apsaugą ir gražią išvaizdą. Mes gerbiame 
daugiau nei 200 metų „AkzoNobel“ koncerno medienos 
apsaugos priemonių ir dažų gamybos tradicijas.  

Ateities vardan
Vandens pagrindo produktai yra mūsų ateitis. Gaminiuose 
esantis ir jiems džiūstant išsiskiriantis skiediklis dažniau-
siai yra vanduo, todėl vandeniniai produktai yra aplinkai 
palankesnė alternatyva tradiciniams tirpikliniams produk-
tams.

Kaip „AkzoNobel“ prekės ženklas, „Pinotex“ laikosi kon-
cerno tvarumo programos, kurios tikslas – sumažinti visų 
mūsų gaminių poveikį aplinkai. Tvarumas yra vienas iš 
svarbiausių mūsų įmonės kultūros ir strategijos aspektų. 



„Pinotex“ asortimente  išorinės apdailos gaminiai – pus-
skaidrės medienos apsaugos priemonės ir dengiamieji 
medinių fasadų dažai – yra patogūs vartotojui, atsparūs 
atmosferos poveikiui ir ilgaamžiški. Mūsų siūlomi gami-
niai veiksmingai saugo medieną nuo atmosferos poveikio 
– pradedant grybinėmis ydomis ir baigiant UV spinduliais.

Tačiau dabar mes žengėme dar vieną žingsnį, kad mūsų 
klientams būtų patogiau. „Pinotex“ gaminių asortimentą 
papildė pagal unikalią „Stay Clean“ technologiją gaminami 
savaiminio valymosi savybių turintys gaminiai, suteikiantys 
mediniams fasadams dar veiksmingesnę apsaugą. Tai lei-
džia ilgam pamiršti nerimą dėl medinio paviršiaus dangos.
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Kaip tai veikia?
Viena iš dažyto paviršiaus senėjimo priežasčių yra prie 
paviršiaus limpantys ore sklandantys nešvarumai. Dėl to 
pastato fasadas tampa nešvarus ir ant jo susiformuoja 
mikroorganizmams daugintis palanki terpė. Jie gerokai 
silpnina apsaugines dažų savybes. Todėl dažytus fasadus 
reikia reguliariai valyti, tačiau tai daug darbo reikalaujantis 
procesas.

Dėl modernios technologijos „Stay Clean“ dažytą paviršių 
galima valyti gerokai rečiau. 

Technologijos pagrindas – į dažus dedamas koloidinio sili-
cio dioksidas, dėl kurio dažytas paviršius įgauna hidrofilinių 
savybių. Dėl to ant paviršiaus patekęs vanduo sudrėkina 

paviršiaus nešvarumus ir lengvai patenka tarp nešvarumų 
ir dažų dangos. Vėliau, vandeniui patekus ant paviršiaus 
pakartotinai, pavyzdžiui, lyjant, išbrinkę nešvarumai len-
gvai nusiplauna.

Savaiminio valymosi efektą suteikiančios silicio dalelės lai-
kosi viršutiniame dažų paviršiaus sluoksnyje, o vandeniui 
giliau į paviršių patekti neleidžia kitos dažų savybės, todėl 
medinis paviršius po apdailos sluoksniu yra patikimai ap-
saugotas.

Savaiminio valymosi „Stay Clean“ technologija gerokai pa-
didina fasado dažų dangos ilgaamžiškumą ir labai sumaži-
na jos priežiūros darbų apimtis.

Viskas, ko reikia medienai



1L / 2,5L 
10L

1L / 2,5L 
10L
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16 h12 h2 h 8-10 m²/l6-8 m²/l8-10 m²/l 4-6 m²/l4-6 m²/l4-6 m²/l

1L / 2,5L 
9L
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4 h8-12 m²/l 5-7 m²/l
BALTA

Dažai medienai lauke

PINOTEX  
WOOD PAINT PRIMER
Medienos gruntavimo dažai
Matiniai vandeniniai alkidiniai-akriliniai medinių paviršių gruntavimo 
dažai. Gerai su kimba su švaria mediena, padidina vandeninių apdai-
los dažų ilgaamžiškumą. Ge rai dengia ir užtikrina veiksmingą pavir-
šiaus apsaugą nuo drėgmės. Sudėtyje yra medieną saugančių vei-
kliųjų medžiagų.

PASKIRTIS
Dažai skirti lauko darbams – naujiems ir anksčiau dažytiems pjauti-
nės ir obliuotos medienos paviršiams. Tinka mediniams fasadams ir 
pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms prieš dažymą gruntuoti.

PINOTEX WOOD PAINT DUO VX+
Medinių fasadų dažai ir gruntas 
viename
Vandeniniai medienos dažai su hibridiniu alkido ir akrilo rišikliu, ir 
tarnaujantys iki 12 metų. Stipriai sukimba su gryna mediena, todėl 
paviršiaus nereikia atskirai gruntuoti. Kaip ir visais alie jiniais dažais, 
šiais dažais patogu dažyti, prie jų mažiau limpa nešvarumai, dažai 
pasižymi geromis hidrofobinėmis savybėmis. Lyginant su klasikiniais 
aliejiniais dažais, „Domus VX+“ ilgiau išlaiko pradinį atspalvį ir blizge-
sį; juose daugiau kaip 10 kartų mažiau lakiųjų organinių junginių 
negu tirpikliniuose medienos dažuose. Didelis dažuose esantis sau-
sųjų medžiagų kiekis leidžia dengiant paviršių mažes niu sluoksnių 
kiekiu išgauti kokybišką, atmosferos poveikiui atsparią paviršiaus 
dangą. Saugo nudažytą paviršių nuo pelėsių. 

PASKIRTIS
Mediniams fasadams ir pertvaroms, tvoroms, lentjuostėms, durims ir 
langų rė mams dažyti.

PINOTEX  
WOOD PAINT EXTREME
Medinių fasadų dažai turintys savai-
minio paviršiaus valymosi savybių
Unikalios savaiminio valymosi technologijos, itin patvarūs vandeni-
niai medinių fasadų dažai tarnaujantys iki 16 metų. Patvarūs vande-
niniai medinių fasadų dažai, padengiantys paviršių unikalios techno-
logijos savaime nusivalančia danga. Gaminio sudėtyje yra koloidinio 
silicio dioksido, kuris dėl savo hidrofilinių savybių pagerina pavir-
šiaus savaiminį valymąsi, pavyzdžiui, lyjant. Kuo dažytas paviršius 
švaresnis, tuo ilgiau jis lieka patvarus.  Dažai greitai džiūsta, gerai 
dengia, juos patogu naudoti, jie labai stabilios spalvos ir blizgumo. 
Saugo nudažytą paviršių nuo pelėsių.

PASKIRTIS
Dažai skirti lauke esantiems naujiems ir anksčiau dažytiems pjauti-
nės ir obliuotos medienos paviršiams – mediniams fasadams, per-
tvaroms.

Dažai medienai lauke

PINOTEX WOOD PAINT AQUA
Vandeniniai medinių fasadų dažai
Elastingi, atmosferos poveikiui atsparūs vandeniniai medinių fasadų 
dažai. Greitai džiūsta, gerai dengia, patogūs naudoti, hidrofobiški, 
stabilios spalvos ir blizgumo. Siūlomi jau paruoštų atspalvių, tačiau 
galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS
Dažai skirti lauke esantiems pjautinės ir obliuotos medienos pavir-
šiams – fasadams, pertvaroms, tvoroms ir kt.



PINOTEX ULTRA LASUR
Hidrofobiška pusskaidrė me-
dienos apsaugos priemonė
Dekoratyvinės medinių paviršių apdailos ir apsaugos nuo atmosferos 
poveikio priemonė. Gaminys su hibridiniu rišikliu patogiai dengiamas 
ant paviršiaus, tvirtai sukimba su mediena ir suformuoja elastingą 
lako tipo dengiamąjį sluoksnį, nepaslepia medienos tekstūros. Gami-
nyje yra vaško, todėl juo padengtas paviršius atstumia vandenį ir ne-
švarumus. Medienos apsaugos priemonėje esantis UV filtras padidi-
na dangos atsparumą saulės spinduliams ir padeda išsaugoti ryškią 
spalvą. Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis apdorotą medi-
nį paviršių nuo pelijimo ir dumblių. Siūloma jau paruoštų atspalvių, 
tačiau galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS
Fasadams, langams, durims, pertvaroms ir kitiems naujiems arba 
anksčiau me dienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams 
paviršiams lauke. Ypač tinka obliuotai medienai.

PINOTEX EXTREME LASUR
Lazūra su savaime nusivalančia 
danga ir apsauga net iki 12 metų
Unikalios savaiminio valymosi technologijos, pirmos klasės atsparu-
mo vandeninė pusskaidrė medienos apsaugos priemonė. Gaminyje 
yra koloidinio silicio dioksido, kurio hidrofilinės savybės pagerina sa-
vaiminį paviršiaus valymąsi, pavyzdžiui, ly jant. Gaminys pa dengia pa-
viršių pusiau matine, elastinga, nešvarumus atstumiančia ir ilgaam-
že apsaugine plėvele, kuri neskilinėja ir nesilupa. Su UV spindulių 
filtru, pagerinan čiu atsparumą saulės spinduliams, ir veikliosiomis 
medžiagomis, saugančiomis dažytą medieną nuo pelijimo. Siūlomi 
jau paruoštų atspalvių, tačiau galima tonuoti ir kitais atspalviais.

PASKIRTIS
Mediniai fasadai, pertvaros, tvoros ir kiti nauji arba anksčiau medie-
nos apsaugos priemonėmis apdoroti paviršiai lauke. Ypač tinka 
obliuotai medienai.

PINOTEX FENCE LASUR
Medinių stoginių ir tvorų ap-
saugos priemonė su vašku
Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė, išryškinanti gražią me-
dienos tekstūrą. Sudėtyje yra vaško, suteikiančio paviršiui hidrofobi-
nių savybių ir atsparumo teršalams. Labai patogu dengti paviršių, 
gerai įsigeria. Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis apdorotą 
paviršių nuo pelijimo ir dumblių. Paruošti atspalviai.

PASKIRTIS
Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems 
pjautinės arba plonai pjautos medienos paviršiams lauke – tvoroms, 
daržinėms, vartams ir kt. Tinka pjautinei ir glotniajai medienai.

PINOTEX CLASSIC LASUR
Klasikinė skaidri medienos  
apsauga
Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė, išryškinanti natūralią 
medienos tekstūrą. Pagaminta taikant aplinką tausojančią alkido 
emulsijos technologiją. Padengia paviršių plona matine, tačiau patva-
ria plėvele, kuri veiksmingai saugo medieną nuo atmosferos poveikio. 
Su veikliosiomis medžiagomis, saugančiomis medieną nuo pelijimo 
ir dumblių. Siūloma jau paruoštų atspalvių, tačiau galima tonuoti ir 
kitais atspalviais.

PASKIRTIS
Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems 
mediniams paviršiams lauke: fasadams, pertvaroms, stoginėms, ap-
kalams, rąstiniams pa viršiams, medienos masyvo konstrukcijoms ir 
kt. Ypač tinka pjautinei medienai.

IKIIKI METŲMETŲ

Lazūros medienos apsaugai Lazūros medienos apsaugai
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2,33L
9,3L

12 h8-10 m²/l

1L / 5L

10-15 m²/l

1L / 3L
10L

12 h10-13 m²/l

Alyvos ir kitos priemonės medienai Alyvos ir kitos priemonės medienai

PINOTEX  
TERRACE & WOOD OIL
Oro sąlygoms atspari medienos 
alyva
Gerai įsigerianti, atmosferos poveikiui atspari medienos alyva deko-
ratyvinei naujų ir anksčiau alyvuotų medinių paviršių apdailai ir ap-
saugai. Alyva atstumia vandenį ir nešvarumus, pagerina paviršiaus 
atsparumą dėvėjimui, išsaugo ir išryškina natūralią medienos teks-
tūrą. Sudėtyje yra vei kliųjų medžiagų, saugančių nuo pelėsių ir dum-
blių. Galima tonuoti įvairiais atspal viais. Savaiminio užsidegimo pavo-
jus!

PASKIRTIS
Naujai ir anksčiau įmirkytai arba alyvuotai pušies, eglės, kedro, mau-
medžio medienai, giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medie-
nai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms ir kitiems lauke 
esantiems paviršiams apdoroti.v Taip pat tinka fasadams ir rąstams 
apdoroti.

PINOTEX SOLAR  
TERRACE & WOOD OIL
Terasų, baldų ir fasadų alyva
Labai atspari atmosferos poveikiui apsauginė vandeninė medienos 
alyva tarnaujanti net iki 3 metų. Alyva giliai įsigeria į medieną ir sau-
go, kad į ją nesiskverbtų drėgmė, todėl mediena neskilinėja. Dėl aly-
voje esančio vaško alyvuotas paviršius dar geriau atstumia vandenį ir 
nešvarumus. Alyvoje yra nuo pelėsių saugančių veikliųjų medžiagų ir 
UV spindulių poveikį mažinančių filtrų, tad paviršių alyvuoti reikia re-
čiau. Galima tonuoti įvairiais atspal viais.

PASKIRTIS
Naujai ir anksčiau įmirkytai arba alyvuotai spygliuočių medienai (pu-
šies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių 
rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fa-
sadams (taip pat rąstiniams) ir kitiems lauke esantiems paviršiams 
alyvuoti.

IKIIKI METŲMETŲ

PINOTEX  
TERRACE & WOOD CLEANER
Medinių paviršių ploviklis
Ploviklis seniems ir nešvariems giliai įmirkytiems ir neįmirkytiems 
mediniams paviršiams plauti ir atnaujinti. Pašalina nuo paviršiaus 
ploną alyvos arba medie nos apsaugos priemonės sluoksnį ir šiek tiek 
suirusį ir papilkėjusį medienos sluoksnį. Norint pašalinti storesnį 
medienos priežiūros priemonės sluoksnį, reikia naudoti švitrinį po-
pierių arba pakartotinai apdoroti paviršių „Pinotex Terrace & Wood 
Cleaner“ plovikliu.

PASKIRTIS
Anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems giliai įmir-
kytiems arba neįmirkytiems paviršiams lauke: terasoms, platfor-
moms, laiptams, sodo bal dams.



PINOTEX BASE
Biocidinis įmirkomasis gruntas
Bespalvis įmirkomasis gruntas, naudojamas sistemoje su pusskai-
drėmis medienos apsaugos priemonėmis ir medienos dažais. Giliai 
įsigeria, puikiai sukimba ir saugo paviršių nuo grybinių ydų (pelėsių, 
pamėlynavimo, puvi nio). Į paviršių įsigeriant skiedikliui kartu su juo į 
gilesnius medienos sluoksnius patenka ir bioaktyviosios medžiagos. 
„Pinotex Base“ yra paruoštas naudoti me dienos konservantas, kurio 
sudėtyje yra tirpiklio. Skirtas tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profe-
sionalams.

 PASKIRTIS
Visoms atraminėms konstrukcijoms ir pertvaroms, statiniams iš rąs-
tų, fasadams, durims ir langams, terasoms ir kitiems naujiems arba 
seniems mediniams pavir šiams, nuo kurių nuvalyti seni dažai. Lauko 
darbams.

PINOTEX WOOD PRIMER
Vandeninis biocidinis įmirkomasis 
gruntas
Giliai įsigeriantis bespalvis apsauginis medienos gruntas, skirtas 
naudoti visų pirma kartu su vandeninėmis „Pinotex“ medienos ap-
saugos priemonėmis ir medienos dažais, siekiant užtikrinti gerą ap-
dailos sluoksnio sukibimą su pagrindu. Su dėtyje yra veikliųjų me-
džiagų, saugančių paviršių nuo pamėlynavimo ir puvimo. „Pinotex 
Wood Primer“ yra paruoštas naudoti medienos konservantas, skirtas 
tiek naudojimui namų ūkyje, tiek profesionalams.

PASKIRTIS
Naujiems ir iki grynos medienos nuvalytiems mediniams paviršiams 
lauke: fasa dams, pertvaroms, durims, langų rėmams, tvoroms, stogo 
nuosvyrų lentoms ir kt.

PINOTEX IMPRA
Įmirkomas paslėptų konstrukcijų 
gruntas
Ryškiai žalios spalvos vandeninė gilaus įmirkymo priemonė paslėp-
toms medi nėms konstrukcijoms. Saugo paviršių nuo ilgalaikio drė-
gmės poveikio ir medieną ardančių grybinių ydų (pamėlynavimo, pu-
vinio). Giliai įsigeria.

PASKIRTIS
Įvairioms konstrukcijoms iš naujos arba senos, bet nepažeistos me-
dienos: si joms, juodgrindėms, gegnėms, spariniams, apatinėms 
stulpų dalims ir kitoms paslėptoms medinėms konstrukcijoms, ku-
rioms nereikalinga dekoratyvinė apdai la. Ypač tinka drėgnoje aplin-
koje esančiai medienai (pvz., besiliečiančiai su pa matu) apsaugoti. 
Nerekomenduojama naudoti atviroms patalpų konstrukcijoms ir tie-
sioginių saulės spindulių apšviečiamiems paviršiams lauke, nes ilga-
laikis UV spindulių poveikis sumažina apsaugines biocidų savybes.

Įmirkomieji gruntai Įmirkomieji gruntai

1L / 3L / 10L 3L / 10L1L / 3L / 10L

24 h24 h 24 h5 m²/l 5 m²/l 4,5-5 m²/l



atspalvio pavyzdžio kodas

panašių atspalvių derinys

neutralus derinys

dizainerio parinktas derinys

Iš „Pinotex Color  
Collection“ spalvų 
paletės išsirinkite sau 
tinkamą pasirinktos 
priemonės atspalvį. 
www.pinotex.lt

Tinkamo atspalvio 
idėjų galite rasti 
mūsų spalvų 
stende.

Ploviklis Apsauginis gruntas Gruntas Apdaila
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Leidinys atspausdintas ant perdirbto popieriaus.

Dėmesio! Jei mediena nauja, ploviklių naudoti nereikia. 



Akzo Nobel Baltics UAB 
Ukmergės g. 223 
07156 Vilnius 
Tel.: 52653760 
info.lt@akzonobel.com

Detalesnė informacija  
apie produktus  
www.pinotex.lt
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