
Gaisa un apkārtējās vides tīrība ir kļuvusi ļoti aktuāla. Lai pircēji varētu orientēties un izvēlēties gaisu un 
apkārtējo vidi nepiesārņojošus produktus, Vācijas apkārtējās vides aizsardzības iestādes piešķir ekoloģiski 
nekaitīgiem produktiem «zilā eņģeļa» simbolu. Produkti tiek pakļauti stingrām Vācijas kvalitātes novērtēšanas 
un reglamentēšanas institūta RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung) pārbaudēm. 
Mūsu programmā jūs atradīsiet produktus, kas ir apzīmēti ar prestižo «zilā enģeļa» zīmi.

«Ekopuķīte» ir Eiropas Savienības oficiālais vides marķējums kopš 1992. gada. To izveidoja, lai veicinātu 
preču ražošanu, kas būs videi draudzīgāki visā dzīves ciklā, rūpējoties par efektīvu resursu izmantošanu un 
vides aizsardzību.
Eiropas kvalitātes zīme ECARF palīdz cilvēkiem, kas cieš no dažādām alerģijām, ikdienas preču klāstā 
izvēlēties piemērotus produktus un pakalpojumus. Bezpeļņas fonds ECARF (Eiropas alerģiju izpētes fonda 
centrs) tika izveidots 2003 gadā un bāzējas universitātes klīnikā Charite, Berlīnē. 
Ar ECARF marķētie produkti atbilst stingrajām starptautiskās zinātniskās padomes izdotajām prasībām.

Attīstot mūsu produktu receptūras, mēs aizvien vairāk varam piedāvāt produktus kas nesatur šķīdinātājus, 
ar apzīmējumu LF (Lösemittel-Frei). Šādi materiāli atbilst augstām higiēnas prasībām un var tikt izmantoti 
sadzīves telpās, kā arī telpās, kur tiek uzglabāta vai apstrādāta pārtika.

Produkti, kuri ir marķēti ar šīm zīmēm, norāda, ka tie ir piemēroti rotaļlietu apdarei. Tie tiek pārbaudīti 
saskaņā ar standartu DIN EN 71.3 «Rotaļlietu drošība». Tas norāda arī to, ka pārklājums ir noturīgs pret sie-
kalu un sviedru iedarbību pēc DIN 53160.

Produkti ar šiem apzīmējumiem norāda uz normatīvo pārklājuma kalpošanas laiku gados, ja tiek ievēroti un 
izpildīti koksnes apdares priekšnosacījumi.

Emaljas, kas apzīmētas ar šiem marķējumiem, norāda uz pielietoto «high solid» tehnoloģiju, jeb augstu 
cieto pildvielu procentu receptūrā. «High solid» tehnoloģija ļauj samazināt šķīdinātāju daudzumu emaljā, 
kā arī atbilst augstām ekpluatācijas īpašībām, kā augsta korozijas izturība,  labāks šķautņu pārklājums, 
lielāks pārklājuma biezums,  kas savukārt ļauj samazināt pārklājuma kārtu skaitu, un daudzas citas pozitīvas 
iestrādes un ekspluatācijas īpašības.

Marķējumi "MIX" norāda, ka produktu ir iespējams precīzi tonēt krāsu tonēšanas iekārtās.

Dekoratīvo struktūrpārklājumu ražošanā tiek izmantots augstākās kvalitātes Itālijas marmors.

Pateicoties gadu desmitiem  augstajiem vācu meistarības standartiem un uzticamībai, apzīmējums "Made 
in Germany" jeb "Ražots Vācijā" ir kļuvis par kvalitātes un pārliecības simbolu. Produkti ar šo marķējumu ir 
ražoti Meffert AG Farbwerke Vācijas rūpnīcās.

Produktu ražošanā, kas marķēti ar "German Technology" emblēmu, tiek tiek izmantotas Vācijā ražotas izej-
vielas un formulas.
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Apzīmējumu paskaidrojumi un normatīvi EN 13 300
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Klasifikācija pēc     
EN 13 300 / ISO 11 998 Nodilums

1. klase  < 5 µm pie 200 cikliem  

2. klase  ≥ 5 µm un < 20 µm pie 200 cikliem

3. klase  ≥ 20 µm un < 70 µm pie 200 cikliem 

4. klase  < 70 µm pie 40 cikliem

5. klase  ≥ 70 µm pie 40 cikliem

Mazgāšanas noturība
Mazgāšanas noturība pēc EN 13 300 / ISO 11 998 – iekšdarbu krāsas tiek klasificētas 5 klasēs un tā raksturo krāsas noturību mazgājot virsmu ar mazgāšanas 
līdzekļiem. Laboratorijas apstākļos krāsotā virsma tiek pakļauta imitētiem mazgāšanas  cikliem. Tiek mērīts virsmas nodilums pēc noteikta ciklu daudzuma.  
1. klase norāda uz augstāko noturības pakāpi, 5. klase – uz zemāko.

Spīdums 

Klasifikācija pēc   Reflektometra 
EN 13 300 Mērīšanas leņķis rādījums

spīdīgs   60° ≥ 60 

pusspīdīgs  60° / 85° < 60 / ≥ 10 

matēts  85° < 10

dziļi matēts  85° < 5

Saskaņā ar EN 13 300 spīdums tiek iedalīts 4 pakāpēs: 
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Bezkrāsainās gruntis, gruntkrāsa  

Bezkrāsains gruntēšanas līdzeklis, ar labu tvaiku caurlaidību, 
kas paredzēts nevienmērīgi uzsūcošu un porainu vecu apme-
tumu, līmes, kaļķa un minerālo krāsu virsmu uzsūktspējas 
regulēšanai un samazināšanai. Tāpat paredzēts šķiedru cemen-
ta plākšņu, betona, kaļķakmens, ķieģeļu mūra un ģipškartona 
virsmu gruntēšanai uz sienām un grīdām pirms to sekojošas 
apstrādes (špaktelēšanas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, utt.). 
Grunts nostiprina pamatnes virsmu un uzlabo tās adhēziju, kā 
arī atvieglo nākamās špakteles, līmjavas, krāsas, līmes kārtas 
uzklāšanu. Acryl-Grund nesatur šķīdinātājus, ar vāju smaku, 
ieteicama lietošanai iekšdarbos telpās ar sliktu ventilāciju, t.sk. 
telpās, kurās tiek glabāti vai pārstrādāti pārtikas produkti.

Sausais atlikums: 12% Daļiņu izmērs: 0,03 μm
Patēriņš: apm. 150 - 200 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas 
Krāsa:  bezkrāsaina      

Ar ūdeni atšķaidāma dziļumgrunts, ar labu tvaiku caurlaidību, kas 
paredzēta krītainu, uzsūcošu un porainu vecu apmetumu, līmes, 
kaļķa un minerālo krāsu virsmu nostiprināšanai, uzsūktspējas 
regulēšanai un samazināšanai. Tāpat paredzēta šķiedru cemen-
ta plākšņu, betona, gāzbetona, kaļķakmens, ķieģeļu mūra un 
ģipškartona virsmu gruntēšanai uz sienām un grīdām pirms to 
sekojošas apstrādes (špaktelēšanas, flīzēšanas, krāsošanas, 
tapešu līmēšanas, utt.). Grunts dziļi iesūcas virsmā un uzlabo 
tās adhēziju un atvieglo nākamās špakteles, līmjavas, krāsas, 
līmes kārtas uzklāšanu.  Tiefgrund LF nesatur šķīdinātājus, ar 
vāju smaku, ieteicama lietošanai iekšdarbos telpās ar sliktu 
ventilāciju, t.sk. telpās, kurās tiek glabāti vai pārstrādāti pārtikas 
produkti. Saistviela: Acryl hydrosol.

 4779022081644 1 l 8/384 1,89 

 4779022080982 5 l 90 4,75 

 4779022080999 10 l 60 8,75 

  

 4779022081002 1 l 8/384 3,19 

 4779022081019 5 l 90 10,35

 4779022081026 10 l 60 19,60

 4779022081392 15 l 30 26,35

Ar ūdeni atšķaidāms gruntēšanas koncentrāts iekšdarbiem 
un ārdarbiem. Nesatur šķīdinātājus. Atšķaidāms ar ūdeni līdz 
pat attiecībai 1 : 5. Paredzēts stipri vai nevienmērīgi uzsūcošu 
pamatņu kā nededzināto ķieģeļu mūra, dabīgo akmeņu, 
gāzbetona, dažādu apmetumu un ģipškartona uzsūktspējas 
samazināšanai un izlīdzināšanai. Grunts dziļi iesūcas virsmā 
un uzlabo tās adhēziju un atvieglo nākamās špakteles, 
līmjavas, krāsas, līmes kārtas uzklāšanu. Ar vāju smaku, viegli 
iestrādājams, pienaini balts, izžūstot paliek caurspīdīgs. Produkta 
patēriņš atkarīgs no virsmas uzsūktspējas un atšķaidīšanas 
pakāpes. Saistviela: Acryl hydrosol.

 4779022081996 5 l 90 18,99 

 4779022081989 10 l 60 37,25 
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Grundier-Konzentrat, D 805

Acryl-Grund

Tiefgrund LF

Tiefgrund-Konzentrat

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Gruntēšanas līdzeklis minerālām virsmām iekšdarbos un 
ārdarbos 

Dziļumgrunts minerālām virsmām iekšdarbos un ārdarbos

Gruntēšanas koncentrāts iekšdarbiem un ārdarbiem

Sausais atlikums: 30% Daļiņu izmērs: 0,03 μm
Patēriņš: apm. 150 - 200 ml/m2 atšķaidīta produkta 
Krāsa:  bezkrāsaina     

Sausais atlikums: 6% Daļiņu izmērs: 0,1 μm
Patēriņš: apm. 150 - 200 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas 
Krāsa:  bezkrāsaina      

Quarzgrund
Saķeri nodrošinoša gruntskrāsa 
Satur kvarca smilti, kas uz virsmas izveido saķeri nodrošinošu 
gruntējumu pirms dispersijas un minerālo dekoratīvo 
struktūrpārklājumu uzklāšanas. 
Laika apstākļu noturīga, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, 
lieliska adhēzija, viegli uzklājama.

 4779022082832 4 kg 120 8,89 
 4779022081545 7,5 kg 90 14,70

 4779022081484 15 kg 44 27,95

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Patēriņš: apm. 300g/m²  Spīduma pakāpe: matēta
Krāsa: balta 
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Dispersijas krāsas iekšdarbiem

Patēriņš: apm. 1 x 5,5 m2/l Spīduma pakāpe:  dziļi matēta
Krāsa: balta  Mazgāšanas noturība: 5.klase 

Wandweiss ECO

Balta, matēta dispersijas balsināmā emulsija griestiem un sienām 
ar mazu ekspluatācijas slodzi sausās telpās. Veido pārklājumu, 
kas pieļauj vieglu tīrīšanu bet nav paredzēta mitrajai slaucīšanai 
un pārkrāsošanai. Ar labu segtspēju, paredzēta krāsošanai uz 
apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, krāsojamām tapetēm, 
putupolistirola apdares plāksnēm, kā arī sevišķi piemērota 
krāsošanai uz “Rauhfaser” tipa struktūrtapetēm.

 

 4779022080883 2,5 l 120 4,25 

 4779022080890 5 l 90 7,19 

 4779022080906 10 l 44 12,65 

Wandfarbe 

Balta, matēta dispersijas krāsa griestiem un sienām ar nelie-
lu ekspluatācijas slodzi sausās telpās. Veido dziļi matētu 
pārklājumu, kas pieļauj vieglu sauso tīrīšanu un pārkrāsošanu. 
Lieliskas segtspējas īpašības parādās krāsai nožūstot. 
Paredzēta krāsošanai uz apmetuma, betona, ģipša un 
ģipškartona, krāsojamām tapetēm, putupolistirola apdares 
plāksnēm, kā arī sevišķi piemērota krāsošanai uz “Rauhfaser” 
tipa struktūrtapetēm.

 4779022082023 1 l 6/384 2,35

 4779022080913 2,5 l 120 4,75

 4779022080920 5 l 90 7,99

 4779022080937 10 l 44 14,70

5

Malerweiss
 4779022082139 1 l 6/384 3,05

 4779022080944 2,5 l 120 6,59

 4779022080951 5 l 90 11,65

 4779022080968 10 l 44 21,79 

Matēta dispersijas krāsa iekšdarbiem
 

 4779022084195 1 l 6/384 3,55 

 4779022083594 2,5 l 120 7,35 

 4779022083600 5 l 90 13,45 

 4779022083617 10 l 44 25,05 

Matēta, mitrumizturīga krāsa iekšdarbiem

Eurolatex 5

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Balsināmā emulsija iekšdarbiem, nesatur šķīdinātājus
 

Patēriņš: apm. 1 x 6 m2/l Spīduma pakāpe:  dziļi matēta
Krāsa: balta Mazgāšanas noturība: 4.klase 

Patēriņš: apm. 1 x 7 m2/l Spīduma pakāpe:  matēta
Krāsa: balta Mazgāšanas noturība: 3.klase 

Patēriņš: apm. 1 x 9 m2/l Spīduma pakāpe:  matēta
Krāsa: balta Mazgāšanas noturība: 3.klase 

Dispersijas krāsa iekšdarbiem

Balta dispersijas krāsa griestiem un sienām ar vidēju 
ekspluatācijas slodzi sausās telpās. Veido dziļi matētu 
pārklājumu, kas pieļauj mitro tīrīšanu un pārkrāsošanu. 
Ekonomisks patēriņš, ar labu segtspēju. Krāsa paredzēta 
krāsošanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, 
krāsojamām tapetēm, putupolistirola apdares plāksnēm, 
kā arī sevišķi piemērota krāsošanai uz “Rauhfaser” tipa 
struktūrtapetēm.
 

Balta, matēta, mitrumizturīga, organiskos šķīdinātājus nesaturoša 
iekšdarbu krāsa ar ļoti ekonomisku patēriņu un labu virsmas 
segtspēju. Krāsa paredzēta augstvērtīgu sienu un griestu 
krāsojumu iegūšanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, 
struktūrtapetēm un putupolistirola plāksnēm u.c. piemērotām 
virsmām iekšdarbos. Veido sevišķi gludu krāsojumu, faktiski 
neveidojot struktūru. 
Pieļaujama virsmas mitrā tīrīšana (3. klase pēc EN 13 300).



Superweiss Plus

KeraPaint Classic

 4779022081972 1 l 6/384 4,65

 4779022081880 2,5 l 120 10,55

 4779022081873 5 l 90 19,95

 4779022081866 10 l 44 36,95

Sniegbalta, matēta krāsa griestiem un sienām

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l Spīduma pakāpe:  dziļi matēta
Krāsa: balta Mazgāšanas noturība: 2.klase 
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Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l Spīduma pakāpe:  zīdaini matēta
Krāsa: balta Mazgāšanas noturība: 1. klase

Augstvērtīga sienu krāsa ar keramikas tehnoloģiju
Sevišķi viegli tīrāma un augstvērtīga zīdaini matēta krāsa 
sienu un griestu krāsošanai. Satur keramiskās pildvielas, kas 
nodrošina krāsotajai virsmai īpaši vieglu tīrīšanu. Tīrot neveido-
jas spīdīgi plankumi – „nepulējas”. Noturīga pret mazgāšanas un 
dezinfekcijas līdzekļiem, tai pašā laikā tvaikus caurlaidīga. Ideāli 
piemērota gludu virsmu krāsošanai, vienmērīgi izplūst pa virsmu, 
neveidojot struktūru. Krāsa ir viegli uzklājama, ar ilgu žūšanas 
laiku, labi padodas pielabošanai. Iesakām virsmu, kas pakļautas 
slīpu gaismas staru izgaismojumam, krāsošanai, jo neveido red-
zamus salaidumus. Krāsai piemīt lieliska adhēzija un plankumus 
izolējošas īpašības. Izmantošanai rūpnieciskās, sabiedriskās un 
dzīvojamajās telpās, uz virsmām ar paaugstinātu smērējumu 
risku. Var tikt pielietota telpās, kur tiek glabāti vai apstrādāti 
pārtikas produkti. Krāsa ir testēta uz izgarojumiem un noturību 
pret mazgāšanas līdzekļiem (TÜV sertifikāti).

 4006415834625 2,5 l 110 22,35

 4006415834618 10 l 40 81,69 

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Matēta krāsa ar ekonomisku patēriņu un labu virsmas segtspēju. 
Zema rullēšanas pretestība un vienmērīga klāšanās. Nepiloša 
konsistence atvieglina darbu, krāsojot uz griestiem. Pagarināts 
žūšanas laiks ļauj kvalitatīvi strādāt uz lielām virsmām. Veido 
gludu krāsojumu, veidojot minimālu struktūru.  Krāsa paredzēta 
augstvērtīgu, mitrumizturīgu sienu un griestu krāsojumu iegūšanai 
uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona. Piemērota arī 
krāsojamām struktūrtapetēm, putupolistirola apdares plāksnēm 
u.c. piemērotām virsmām iekšdarbos. 
Pieļaujama virsmas mitrā tīrīšana (2. klase pēc EN 13 300).

Meklējiet KeraPaint video www.dufa.lv
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Zīdaini matēta krāsa sienām
Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu 
pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez 
smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, 
nepiepilda pamatnes struktūru. Izturīga pret sadzīves mazgāšanas 
un dezinficēšanas līdzekļiem. Pielietošanai vietās ar paaugstinātām 
ekspluatācijas prasībām, piem. kāpņu telpās, ofisos,  skolās, 
bērnudārzos, slimnīcās, restorānos, utml.  Paredzēta krāsošanai 
uz  stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrtapetēm, apmetuma, 
betona un ģipškartona virsmām.

 4779022082504 1 l 6/384 6,99 

 4779022082450 2,5 l 120 13,55 

 4779022082511 5 l 90 25,35 

 4779022082443 10 l 44 48,50

 Base 3

  4779022082627 1 l 6/384 6,50 

 4779022082634 2,5 l 120 11,45 

 4779022082641 5 l 90 20,15 

 4779022082658 10 l 44 34,49

 4779022082467 1 l 6/384 6,30  

 4779022082474 2,5 l 120 11,50  

 4779022082481 5 l 90 21,35  

 4779022082498 10 l 44 39,90 

 Base 3

  4779022082580 1 l 6/384 6.50 

 4779022082597 2,5 l 120 11,45 

 4779022082603 5 l 90 20,15 

 4779022082610 10 l 44 34,49

Matēta krāsa griestiem un sienām
Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu 
pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez 
smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, 
nepiepilda pamatnes struktūru. Izturīga pret sadzīves mazgāšanas 
un dezinficēšanas līdzekļiem. Pielietošanai vietās ar paaugstinātām 
ekspluatācijas prasībām, piem. kāpņu telpās,  ofisos,  skolās, 
bērnudārzos, slimnīcās, restorānos, utml.  Paredzēta krāsošanai 
uz  stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrtapetēm, apmetuma, 
betona un ģipškartona virsmām.

Europlast 3

Pusmatēta krāsa sienām
Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu 
pārklājumus. Ļoti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez 
smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, 
nepiepilda pamatnes struktūru. Izturīga pret sadzīves mazgāšanas 
un dezinficēšanas līdzekļiem. Pielietošanai vietās ar paaugstinātām 
ekspluatācijas prasībām, piem. kāpņu telpās,  ofisos,  skolās, 
bērnudārzos, slimnīcās, restorānos, utml.  Paredzēta krāsošanai 
uz  stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrtapetēm, apmetuma, 
betona un ģipškartona virsmām.

 4779022082528 1 l 6/384 7,30 

 4779022082535 2,5 l 120 13,99 

 4779022082542 5 l 90 26,50 

 4779022082559 10 l 44 50,95

 Base 3

  4779022082665 1 l 6/384 6,50 

 4779022082672 2,5 l 120 11,45 

 4779022082689 5 l 90 20,15 

 4779022082696 10 l 44 34,49

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l Spīduma pakāpe: dziļi matēta
Krāsa: balta + Base 3 Mazgāšanas noturība: 2.klase

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l Spīduma pakāpe: zīdaini matēta
Krāsa: balta + Base 3 Mazgāšanas noturība: 1.klase

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l Spīduma pakāpe:  pusmatēta
Krāsa: balta + Base 3 Mazgāšanas noturība: 1. klase

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Europlast 7

Europlast 12
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Rollputz
Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām 
iekšdarbos un ārdarbos
Paredzēts uzklāšanai uz apmetuma, betona, ģipškartona, 
skaiduplākšņu u. c. piemērotām virsmām. Standartpielietojums 
– ar rullīti uzklājama struktūrkrāsa. Piemērots brīvi improvizētai 
virsmas reljefa modelēšanai, kā pamatne tālākai apstrādei ar 
dekoratīvajiem daiļkrāsošanas materiāliem. Alternatīvi arī kā 
materiāls struktūras iegūšanai uzklājot ar smidzinātāju. Laika 
apstākļu noturīgs, lietus ūdeni atgrūdošs, ar augstu ūdens tvaiku 
caurlaidību, noturīgs pret apkārtējas vides agresīvo iedarbību. 

 4779022081767 25 kg 24 60,80 

 4779022082030 1 l 6/384 3,55

 4779022081637 2,5 l 120 7,80

 4779022081620 5 l 90 14,70

 4779022081613 10 l 44 27,25

 Base 3

  4779022084232 2,5 l 120 7,25 

 4779022084249 9 l     44             22,89

         

Fasādes krāsa minerālām virsmām
Veido laika apstākļu izturīgus pārklājumus uz apmetuma, beto-
na, ķieģeļu mūra, šķiedru cementa plāksnēm u.c. minerālām 
virsmām. Ekonomisks patēriņš, laba adhēzija, ērta lietošanā,  
nedaudz piepilda pamatnes struktūru, ūdens tvaikus caurlaidīga. 
Piemērota arī noturīgiem krāsojumiem iekšdarbos.

Fassade

Patēriņš: apm. 1 x 6 m2/l Spīduma pakāpe:  matēta
Krāsa: balta + Base 3  

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Patēriņš: 0,5 – 2 kg/m2 Spīduma pakāpe:  matēta
Krāsa: balta  

Patēriņš: 0,5 – 2 kg/m² (0.3kg/m² gruntējot)
Spīduma pakāpe:      matēta Krāsa:     balta  

Gasbeton-beschichtung
Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām 
iekšdarbos un ārdarbos
Paredzēts uzklāšanai uz apmetuma, betona, ģipškartona, 
skaiduplākšņu u. c. piemērotām virsmām. Sevišķi piemērots 
krāsošanai uz gāzbetona. Laika apstākļu noturīgs, lietus 
ūdeni atgrūdošs, ar augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs 
pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību. Var izmantot arī kā 
gruntējošo klājumu pirms dekoratīvā apmetuma uz minerālām 
virsmām. 

 4006415267102 25 kg 24 60,80 

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN
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Struktūrpārklājumi

	 	 	 Skaits	iepak./	 Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Hybrid Silicon Kratzputz 2,0
Dekoratīvs silikona struktūrpārklājums fasādēm
Paredzēts uzklāšanai uz minerālām virsmām iekšdarbos 
un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistēmā. Veidots uz 
jaunākās paaudzes mineralizētas silikonsveķu dispersijas bāzes. 
Maksimāli novērš virsmas termoplastikumu, uzbriešanu un tam 
sekojošo mikrobioloģisko piesārņojumu (pelējumu un sēnīti), kā 
arī atmosfēras piesārņojuma nosēdumus. Sevišķi piemērots kā 
gala pārklājums fasādes siltināšanas sistēmās. 

 4779022084270 25 kg 24 59,50 
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 4006415265122 5 l 80 21,95 

 4006415265146 10 l 40 41,75

   

Rauhfaser Flüssig
Augstvērtīga, mitrumizturīga dispersijas struktūrkrāsa 
iekšdarbiem
Balta, matēta dispersijas struktūrkrāsa sienām un griestiem, kas 
veido koka skaidiņu struktūru. Krāsa paredzēta krāsošanai uz 
apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, kā arī uz stiklašķiedras 
auduma un krāsojamām tapetēm. Krāsai piemīt laba sedzamība, 
tvaiku caurlaidība un augsta virsmas noturība. Nesatur 
šķīdinātājus.
 

Patēriņš: apm. 4 m2/l  Spīduma pakāpe:  matēta
Krāsa: balta    

 4779022082047 18 kg 44  21,79

 4779022081859 25 kg 24  30,89

Modellierputz
Dekoratīvais struktūrapmetums iekšdarbiem
Dekoratīvs, mitrumizturīgs apdares struktūrpārklājums brīvi 
improvizētai virsmas reljefa modelēšanai iekšdarbos. Pēc 
uzklāšanas ar ķelli, rullīti vai birsti, tiek strukturēts ar krāsotāju 
vai specializētiem  instrumentiem (trafaretiem, reljefa rullīšiem 
u.c.) vai citiem pieejamiem priekšmetiem. Paļaujieties uz savu 
fantāziju un rezultāts var būt pārsteidzošs!
Alternatīvi arī kā materiāls struktūras iegūšanai uzklājot ar 
smidzinātāju.
 

Patēriņš: apm. 1,2 - 2 kg/m2 Spīduma pakāpe:  matēta
Krāsa: balta     

Patēriņš: apm. 2.9kg/m²
Krāsa: balta

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN
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i   8 kg 90/1 15,39

  25 kg 24 36,75

 8 kg/2,0mm

 4779022083488

 25 kg
  4779022081460    
  4779022081477    
  4779022081750 

Kratzputz  1,5  2,0  3,0
Dekoratīvs struktūrpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
Akrila apdares struktūrpārklājums uzklāšanai uz minerālām 
virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas 
sistēmā. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku 
caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību. 
Satur pelējumu kavējošas piedevas.
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Silicon Kratzputz  1,5  2,0  3,0
Dekoratīvs struktūrpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
Silikona apdares struktūrpārklājums uzklāšanai uz minerālām 
virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas 
sistēmā. Laika apstākļu noturīgs, lietus ūdeni atgrūdošs, ar 
augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides 
agresīvo iedarbību. Satur pelējumu kavējošas piedevas. Piemīt 
pašattīrošas virsmas īpašības.

  25 kg 24 45,95

 4779022081521     
    4779022081528     
    4779022081835 

Struktūra  Patēriņš
1,5 mm  2,5 kg/m2

2,0 mm  2,9 kg/m2

3,0 mm  3,6 kg/m2

Krāsa:  balta 

Struktūra  Patēriņš
1,5 mm  2,5 kg/m2

2,0 mm  2,9 kg/m2

3,0 mm  3,6 kg/m2

Krāsa:  balta 

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Kratzputz

EAN

EAN

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, 

Marijampolės sav., LT 68115
13

MBA 03-13-001

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15, Bad-Kreuznach, D-55543

Jahr 11
1109-BPR-0074
1109-BPR-0075

EN 15824 : 2009
Struktūrpārklājums ar organiskām saistvielām 

iekšdarbiem un ārdarbiem

ETA-07/0236
ETA-08/0322
pēc ETAG 004

„Meffert System B1 classic”
„Meffert System A2 classic”

Meffert PUR B1 Premium

Ūdens tvaiku caurlaidība V2 Vidēja

Ūdens uzsūkšana W2 Vidēja

Saķeres stiprība ≥ 0,3 MPa

Ilgstošā noturība (salizturība) ≤ 0,5 kg/
(m2 . d0,5)

Caurlaidības spēja pēc
  DIN EN 1602-3

Siltumvadītspēja λ10, dry, mat Nav noteikta

Reakcija uz degšanu A2-s1,d0 Lietojot uz minerālām  
virsmām

NB 1378 NB 1109

Akrila apmetums
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Struktūrpārklājumi

Struktūra  Patēriņš
1,5 mm  2,2 kg/m2

2,0 mm  2,5 kg/m2

3,0 mm  3,2 kg/m2

Krāsa:  balta 

Reibeputz  1,5  2,0  3,0
Dekoratīvs struktūrpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
Akrila apdares struktūrpārklājums uzklāšanai uz minerālām 
virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas 
sistēmā. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku 
caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību. 
Satur pelējumu kavējošas piedevas.

Silicon Reibeputz  1,5  2,0  3,0
Dekoratīvs struktūrpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
Silikona apdares struktūrpārklājums uzklāšanai uz minerālām 
virsmām iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas 
sistēmā. Laika apstākļu noturīgs, lietus ūdeni atgrūdošs, ar 
augstu ūdens tvaiku caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides 
agresīvo iedarbību. Satur pelējumu kavējošas piedevas. Piemīt 
pašattīrošas virsmas īpašības.
 

  25 kg 24 45,95

 
 4779022081507     
    4779022081514         
    4779022081842 

11

  8 kg 90/1 15,39 
  25 kg 24 36,75 
 

 8 kg/2,0mm 

 4779022083471    
 25 kg   
 4779022081446    
 4779022081453  
 4779022081729 

Struktūra  Patēriņš
1,5 mm  2,2 kg/m2

2,0 mm  2,5 kg/m2

3,0 mm  3,2 kg/m2

Krāsa:  balta 

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Reibeputz

EAN

EAN

Meffert Baltica UAB
Trakėnų g. 3, 

Marijampolės sav., LT 68115
13

MBA 03-13-001

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15, Bad-Kreuznach, D-55543

Jahr 11
1109-BPR-0074
1109-BPR-0075

EN 15824 : 2009
Struktūrpārklājums ar organiskām saistvielām 

iekšdarbiem un ārdarbiem

ETA-07/0236
ETA-08/0322

pēc/ ETAG 004
„Meffert System B1 classic”
„Meffert System A2 classic”

Meffert PUR B1 Premium

Ūdens tvaiku caurlaidība V1 Augsta

Ūdens uzsūkšana W3  Zema

Saķeres stiprība ≥ 0,3 MPa

Ilgstošā noturība (salizturība) ≤ 0,5 kg/
(m2 . h0,5)

Caurlaidības spēja pēc
DIN EN 1602-3

Reakcija uz degšanu A2-s1,d0 Pielietojot
Meffert System A2 classic

NB 1378 NB 1109

Silikona apmetums



Struktūrpārklājumi 
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i   8 kg 90/1 22,69 
  25 kg 24 65,35

Decoquarz
Mozaīkpārklājums iekšdarbiem un ārdarbiem
Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām 
iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistemā. 
Sastāv no polimēru saistvielas un krāsotu kvarca graudu 
maisījuma. Augsta mehāniskā un UV-staru noturība. Piemērots 
gan cokolu, gan fasāžu apdarei, gan sienu apdarei iekšdarbos. 
Ekstremāli mehāniski noturīgs, noturīgs pret
skrāpējumiem. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku 
caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Patēriņš:  apm. 4,0 - 4,5 kg/m2 

Toņi                                         8 kg                    25 kg
Berlin 146  4779022082146
Muenchen 153 4779022082153
Stuttgart 160 4779022082160
Frankfurt 177 4779022082177
Koeln 184  4779022082184
Hamburg 191 4779022082191
Duesseldorf 207 4779022082207
Rostock 214 4779022082214
Bremen 221 4779022082221
Dresden 238 4779022082238
Mainz 252  4779022082252
Dortmund 276 4779022082276
Essen 283  4779022082283
Hannover 290 4779022082290
Bonn 306  4779022082306
Erfurt 313  4779022082313
Mannheim 368 4779022082368
Potsdam 382 4779022082382

EAN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Stuttgart 160 Erfurt 313

Hannover 290

Dortmund 276

Bremen 221

München 153

12

4779022083105
4779022083112
4779022083129
4779022083136
4779022083143
4779022083150
4779022083167
4779022083174
4779022083181
4779022083198
4779022083211
4779022083235
4779022083242
4779022083259
4779022083266
4779022083273
4779022083327
4779022083341
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Struktūrpārklājumi
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Mannheim 368

Bonn 306

Potsdam 382

Mainz 252

Düsseldorf 207

Dresden 238

Köln 184

Hamburg 191

Essen 283

Berlin 146

Frankfurt 177

Rostock 214



Struktūrpārklājumi 
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i   8 kg 90/1 22,69

  25 kg 24 65,35

 

Decogranit
Granīta šķembu pārklājums sienām un fasādēm
Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām 
iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistēmā. 
Sastāv no polimēru saistvielas un dabīga granīta graudu 
maisījuma. Augsta mehāniskā un UV-staru noturība. Piemērots 
mājas cokolu un fasāžu apdarei ārdarbos, kā arī sienu apdarei 
iekšdarbos. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku 
caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Toņi                              8 kg 25 kg
Kristall 2mm   4779022082726 
Grau 2mm   4779022082740
Schwarz 2mm  4779022082764
Braun 2mm    4779022082801
Glimmer 2mm   4779022084287
Anthrazit 2mm   4779022084294
Lava 2mm  4779022084300
Multicolor 2mm  4779022084317
Bohus 2mm  4779022084324
Magma 2mm  4779022084331
Bernstein 2mm  4779022084348
Intensiv Rot 2mm  4779022084355

EAN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

14

Patēriņš:   Apm. 4,0 kg/m2

4779022083365
4779022083389
4779022083402
4779022083440
4779022084560
4779022084492
4779022084508
4779022084553
4779022084539
4779022084546
4779022084522
4779022084515
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Struktūrpārklājumi
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Kristall 2mm

Grau 2mm

Anthrazit 2mm

Glimmer 2mm

Schwarz 2mm

Lava 2mm

Braun 2mm

Bohus 2mm

Bernstein 2mm

Multicolor 2mm

Magma 2mm

Intensiv Rot 2mm



Struktūrpārklājumi 
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i   8 kg 90/1 18,15

  25 kg 24 47,19

Decosand
Dabīgu smilšu pārklājums sienām un fasādēm
Dekoratīvs apdares struktūrpārklājums minerālām virsmām 
iekšdarbos un ārdarbos, kā arī fasāžu siltināšanas sistēmā. 
Sastāv no polimēru saistvielas un dabīga smilšu un kaļķakmens 
graudu maisījuma. Augsta mehāniskā un UV-staru noturība.  
Piemērots gan cokolu, gan fasāžu apdarei, gan sienu apdarei 
iekšdarbos. Laika apstākļu noturīgs, ar augstu ūdens tvaiku 
caurlaidību, noturīgs pret apkārtējās vides agresīvo iedarbību.

Toņi                          25 kg
Lemburg 2,5mm   4779022083556
Goldingen 2,5mm  4779022083532
Schwarzhof 2,0mm 4779022083587
Gotland 2,0mm   4779022083549
Rollbusch 1,2mm   4779022083570
Neubad 1,2mm   4779022083563

EAN

Patēriņš: apm. 2,8 kg/m² (1,2 mm), 4,0 kg/m² (2,0 mm), 5,0 kg/m² (2,5 mm)

Neubad 1,2mm Rollbusch 1,2mm

Gotland 2mm

Goldingen 2,5mm

Schwarzhof 2mm

Lemburg 2,5mm

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN
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Vollton- und Abtönfarbe 

 103300-00250 250 ml 10/1320 2,99 

 103300-00750 750 ml 10/540 5,63 

Patēriņš:     apm. 1 x 6 m2/l     Mazgāšanas noturība:     2. klase 
Spīduma pakāpe:  matēta  

  Vollton- und Abtönfarbe
Augstvērtīgas pilntoņu krāsas iekšdarbiem un ārdarbiem
Fasāžu un iekštelpu minerālo virsmu dekoratīvai noformēšanai, kā arī 
dispersijas krāsu un sintētisko apmetumu ietonēšanai. Visus krāsu 
toņus iespējams savstarpēji maisīt un izmantot koncentrētā veidā 
dažādu uzrakstu, zīmējumu krāsošanai. Veido laika apstākļu noturīgu, 
ūdens tvaiku caurlaidīgu, gaismas noturīgu un nodilumizturīgu 
krāsojumu.

 Toņi  250 ml   750 ml
 0100* goldgelb/zeltaini dzeltens 4006415025016  4006415025023
 0101* gelb/dzeltens  4006415025030  4006415025047
 0102* orange/oranžs  4006415025054  4006415025061
 0103* rot/sarkans 4006415025078  4006415025085
 0104* chromgelb/hroma dzeltens  4006415025092  4006415025108
 0105 aubergine/baklažāns 4006415025115  
 0106 blau/zils 4006415025139  4006415025146
 0108 oxidgrün/oksīda zaļš  4006415025153  4006415025160
 0109 umbra/umbra  4006415025177  
 0110 ocker/okers  4006415025191  4006415025207
 0111 oxidrot/oksīda sarkanais  4006415025214  
 0112 oxidbraun/oksīda brūnais  4006415025238  4006415025245
 0113 holzbraun/koka brūns  4006415025252  4006415025269
 0114 schwarz/melns 4006415025276  4006415025283
 0118 zigarrenbraun/cigāru brūns  4006415025313  4006415025320
 0122* weinrot/vīna sarkans 4006415025351  4006415025368
 0123* violett/violets 4006415025375
 0125 mint/piparmētra 4006415025412  
 0126 petrol/naftas zils 4006415025436  
 0127 nachtblau/nakts zils  4006415025450  
 0128* apfelgrün/ābolu zaļš  4006415025474  4006415025481
 0129 ultramarinblau/ultramarīnzils 4006415025498  
 0131 topasbraun/topāzbrūns  4006415025511  4006415025528
 0134* terrakotta/terakota  4006415025535  4006415025542
 0135* frühlingsgrün/pavasara zaļš  4006415025559  4006415025566
 0136* coralle/korallis 4006415025573  4006415025580
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 EAN

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 Artikuls Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN



     Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415002475 250 ml 20/1700 4,89 

Schimmelstopp
Pretpelējuma piedeva dispersijas krāsām un apmetumiem
Piešķir krāsojumam noturību pret pelējuma veidošanos.
Lietošanai gatavs konservanta šķīdums.
Izmantojams kā piedeva pret pelējumu ūdens dispersijas 
krāsām un apmetumiem. Paredzēts izmantošanai gan sadzīves 
apstākļos, gan arī profesionālai lietošanai.

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4779022082054 500 ml 10/384 3,89 

Schimmelentferner 

Pelējuma noņemšanas līdzeklis
Hloru saturošs pelējuma mazgāšanas līdzeklis ar ērtu 
smidzinātāju. Palīdz atbrīvoties no pelējuma, aļģēm, sūnām mājā, 
saunā, peldbaseinā, no flīzēm, šuvēm, sienām, griestiem, mūra, 
koka, plastmasām, no kapakmeņiem. Iedarbojas dezinficējoši un 
profilaktiski. Paredzēts izmantošanai gan sadzīves apstākļos, 
gan arī profesionālai lietošanai.

     Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4779022082009 2,5 l 120 11,65 
 

Patēriņš: apm.. 1 x 10 m2/l  Spīduma pakāpe: matēta 
Krāsa: balta Mazgāšanas noturība: 2. klase

Schimmelschutz
Matēta krāsa mitrām telpām
Balta, matēta, mitrumizturīga dispersijas krāsa sienām un 
griestiem ar vidēju ekspluatācijas slodzi mitrās telpās - vannas 
istabās, dušas telpās. Veido pārklājumu, kas izturīgs pret 
pelējuma un sēnītes veidošanos uz virsmas. Krāsa paredzēta 
krāsošanai uz apmetuma, betona, ģipša un ģipškartona, 
putupolistirola u.c. piemērotām virsmām. 
Nav piemērota vietām ar patstāvīgu, tiešu ūdens kontaktu. 
Pieļaujama virsmas mitrā tīrīšana (2. klase pēc EN 13 300).

Patēriņš: 250 ml koncentrāts uz 10 L krāsas vai 25 kg apmetuma

Patēriņš: apm. 175 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas
Krāsa:  bezkrāsains 

    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415253358 1 l 8/384 4,55

 4006415253341 5 l 90 14,79 

 

Sanierlösung
Līdzeklis pelējuma un sēnītes skartu virsmu apstrādei
Izmantojams pelējuma sēnīšu un aļģu skartu virsmu attīrīšanai 
un nostiprināšanai pirms tālākas krāsošanas vai apdares ar 
dekoratīvajiem materiāliem. Produkta aktīvās sastāvdaļas 
iesūcas dziļi virsmā un iznīcina sēnīšu micēliju. Iekšdarbiem un 
āra darbiem. Paredzēts izmantošanai gan sadzīves apstākļos, 
gan arī profesionālai lietošanai.

Pretpelējuma līdzekļi
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Patēriņš: apm. 50 – 100 ml/m2 atkarībā no virsmas uzsūktspējas.



Izolējošie, balināšanas, sūnu noņemšanas līdzekļi
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   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415165019 375 ml 3/768 6,17 

 4006415165026 750 ml 3/525 10,35 

Grünbelag Entferner

Plankumus izolējoša krāsa iekšdarbiem uz šķīdinātāju 
bāzes 
Nosedz rūsas un nikotīna plankumus, ūdens notecējumus, dar-
vas, eļļas, bituma un karbolīna krāsojumus. Ātri žūstoša, 
iespējams pārkrāsot ar alkīda emaljas un dispersijas krāsām. 
Atšķaidāma ar nitrošķīdinātāju.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVNIsolier Deckfarbe

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4003498525808 500 g 4/560 5,45 

 

Isoliersalz
Izolējošs gruntēšanas līdzeklis iekšdarbiem
Ūdens, nikotīna un rūsas plankumu, kā arī stipri uzsūcošu sienu 
un griestu virsmu izolēšanai pirms krāsošanas ar dispersijas 
krāsām. Paciņas saturs paredzēts šķaidīt ar 2L ūdens. Nav 
jānomazgā.

Patēriņš: apm. 10 m2/l (gatavais šķīdums)    
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Patēriņš: apm. 1 x 8 - 10 m2/l  
Krāsa: balta  

 4779022083495 500 ml 10/384 2,39  

 4779022082962      5 l       90 5,45

Aļģu un sūnu noņemšanas līdzeklis
Lietošanai gatavs šķidrums aļģu un sūnu noņemšanai no 
trotuāriem, terasēm, jumtiem, fasādēm, koka žogiem. 
Profesionālai un neprofesionālai lietošanai. Piemērots akme-
ns, betona, stikla, koka, keramikas, metāla un cinkotām vai 
krāsotām virsmām, jumtiem: dakstiņiem, šīferim, kā arī bitu-
ma šindeļiem un kausējamiem jumta segumiem. Lietošanai 
ārdarbos. Apstrādātās virsmas tiek dziļi attīrītas no aļģēm un 
sūnām un vienlaicīgi arī aizsargātas no atkārtotas apaugšanas.

Patēriņš: ~ 170 ml uz 1 m² virsmas. 5 l pietiek apm. 30 m² vienreizējai 
apstrādei.

Koksnes balinātājs ārdarbiem 
Atjauno koksnes dabīgo toni. Vienkārši pielietojams. Bioloģiski 
noārdās, uz ūdens bāzes, bez asas smakas. Visiem pelēki 
novecojušiem koksnes veidiem: dārza mēbelēm, lapenēm, 
pergolām, terases dēļiem, koka žogiem un fasādēm. Liek pelēkai 
koksnei izskatīties kā jaunai. Želejveidīga konsistence vieglai 
uzklāšanai. Tāpat notīra arī citus netīrumus, rūsas paliekas un 
zaļganos sūnu un aļģu veidojumus.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVNHolz-Entgrauer

Patēriņš: apm. 100 - 200 ml/m²    

 4006415388395      1 l  3/300 4,90
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Super Acryl
Augstākās kvalitātes akrila hermētiķis 
Plastiski elastīgs akrila hermētiķis plaisu, šuvju, salaiduma vietu 
hermetizēšanai iekšdarbos un ārdarbos. Laba adhēzija uz koka, 
betona, apmetuma, ģipškartona, gāzbetona, metāla un plastmasas. 
Nav piemērots lietošanai zem ūdens, uz teflona, bituma pamatnēm, 
uz grīdām un uz virsmām ar patstāvīgu ūdens slodzi. Pēc nožūšanas 
var krāsot ar dispersijas un alkīda krāsām. Nedzeltē. 
Nesatur silikonu un šķīdinātāju. 
Pieļaujamā deformācija: 10%.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4050062000834 300 ml 12/1200 1,87 
 

Struktur Acryl
Struktūrakrils plaisu aizpildīšanai
Plastiski elastīgs akrila hermētiķis plaisu, šuvju, salaiduma vietu 
hermetizēšanai iekšdarbos un ārdarbos uz strukturētām virsmām. 
Satur minerālas granulas. Sevišķi piemērots plaisu nomaskēšanai ēku 
siltināšanas defektu gadījumos. Lieliska saķere ar koku, betonu, 
apmetumu, ģipškartonu, gāzbetonu, metālu un plastmasu. 
Pēc nožūšanas var krāsot ar dispersijas un alkīdu krāsām. 
Nesatur silikonu un šķīdinātāju. 
Pieļaujamā deformācija: 10%.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4050062000742 300 ml 12/1200 6,19 
 

Allwetter Dicht
Hermētiķis visiem gadalaikiem
Augstvērtīgs bezkrāsains hermētiķis uz sintētiskā kaučuka bāzes 
lēzeno un plakano jumtu hermetizācijai, savienojuma šuvēm fasādēs 
jebkuros laika apstākļos pozitīvās temperatūrās. Lieliska saķere ar 
bitumu. Pieļaujama iestrāde uz mitrām virsmām. Ātrajiem remontiem 
ārdarbos. 
Nesatur silikonu, pārkrāsojams. 
Pieļaujamā deformācija: 25%.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4006415025702 310 ml 12/1200 1,69 
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Patēriņš: 310 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -25ºC līdz +90ºC  Krāsa: balts

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -25ºC līdz +90ºC  Krāsa: balts

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -40ºC līdz +100ºC Krāsa: bezkrāsains

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
  300 ml 6/1200 2,07 
 

 

Parkett Acryl
Parketa akrila hermētiķis
Speciāls akrila hermētiķis parketa un lamināta 
spraugu noblīvēšanai iekšdarbos. Ideāli 
piemērots plaisu un spraugu aizpildīšanai 
dēļu grīdās. Pēc sacietēšanas slīpējams un 
pārklājams ar parketa lakām un krāsām. 
Pieejams populārākajos krāsu toņos. Nesatur 
šķīdinātājus un silikonu. Lieliska saķere. 
Slīpējams. Ilgstoši noturīgs. Neitrāla smarža.

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -25ºC līdz +90ºC 

gaiši pelēks 
pelēks 
kļava gaiša
ozols tumšs
ozols vidējs
purva ozols
rieksts
dižskābardis dabisks
dižskābardis
ozols pelēks
ozols kaļķots
ozols tumši pelēks

4050062003279
4050062003231
4050062000759
4050062000797
4050062000780
4050062000827
4050062000803
4050062003286
4050062000773
4050062003248
4050062003255
4050062003262
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Sanitär Silikon
Sanitārais silikona hermētiķis
Elastīgs, skābi cietējošs, silikona hermētiķis ar pretpelējuma piedevām 
deformācijas šuvēm vannas istabās, dušas kabīnēs un tualetēs. 
Saistās bez papildus gruntēšanas ar stiklu, emalju, flīzēm, glazētu 
keramiku un alumīniju, akrila vannām un dažādām plastmasām. 
Izturīgs pret parastiem mazgāšanas līdzekļiem. Ilgstoši elastīgs un 
noturīgs pret ūdeni, laika apstākļiem un UV stariem. Nedzeltē. Nesatur 
šķīdinātāju. Iekšdarbiem un ārdarbiem. Nav pārkrāsojams. 
Pieļaujamā deformācija 25%.

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -40ºC līdz +150ºC

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
  300 ml 12/1200 3,65  
 

 
 4050062000506 
 4050062000513     
 

Krāsa 
bezkrāsains 
balts

Bau Silikon
Neitrālais silikona hermētiķis
Elastīgs, neitrāli cietējošs silikona hermētiķis iekšdarbiem un 
ārdarbiem. Pēc sacietēšanas noturīgs pret jūras ūdeni, ogļskābo gāzi, 
UV-starojumu, atšķaidītām skābēm un sārmiem. Nenoveco. Piemērots 
deformācijas šuvēm un noblīvēšanai uz gandrīz visām celtniecībā 
pielietojamām virsmām: stikla, keramikas, koka, betona, mūra, 
apmetuma, gāzbetona, metāla, krāsotām u.c. virsmām. Saderīgs ar 
dažādiem krāsu pārklājumiem, taču nav pārkrāsojams. Neizraisa 
korozīvu ietekmi uz metāliskām virsmām. 
Nesatur šķīdinātāju. Pieļaujamā deformācija 25%.
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
  300 ml 12/1200 4,35  
 

 
 4050062000629 
 4050062000636     
 

Krāsa 
bezkrāsains 
balts

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -40ºC līdz +150ºC

Glasklar Silikon
Silikona hermētiķis stiklam
Speciāls silikona hermētiķis neredzamai stikla elementu 
hermetizēšanai, kā vitrīnām, letēm, logiem un stikla ornamentu un 
dekoratīvo elementu pielīmēšanai. Ļoti laba adhēzija pie stikla, 
glazētām virsmām kā arī anodētā alumīnija. Nedzeltē, izturīgs pret 
laika apstākļiem un UV stariem. Skābi cietējošs. Iekšdarbiem un 
ārdarbiem. Nav pārkrāsojams. 
Pieļaujamā deformācija 25%.
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4050062001053 300 ml 12/1200 3,79  
      
 

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -40ºC līdz +120ºC Krāsa: bezkrāsains

Hochtemperatur Silikon
Karstumizturīgais silikona hermētiķis
Speciāla silikona masa deformācijas šuvēm ar paaugstinātām 
prasībām pret augstu temperatūru līdz max. +300ºC iekšdarbos un 
ārdarbos. Blīvēšanai krāsnīs, apkures un saldēšanas sistēmās. 
Piemērots arī keramisko plīts virsmu un cepeškrāšņu blīvēšanai. 
Salīmē un blīvē. Ilgstoši elastīgs. 
Nav pārkrāsojams. Nesatur šķīdinātāju. 
Pieļaujamā deformācija 25%.
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4050062000742 300 ml 12/1200 4,89  
     

Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -40ºC līdz +300ºC Krāsa: melns
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   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4050062000919 300 ml 12/1200 3,90 
 

Bitumen Dicht
Bituma hermētiķis jumtiem
Pastveida bituma hermētiķis montāžas un remonta darbiem, sevišķi 
piemērots jumtu apstrādei. Līmēšanai un šuvju noblīvēšanai jumtu 
segumu loksnēs, šahtās un komunikāciju izvados. Pasargā no korozi-
jas pielietojot uz dzelzs virsmām. Pieļaujama iestrāde uz mitrām 
virsmām. Ārkārtas remontiem ārdarbos. Tūlītēja ūdens necaurlaidība. 
Lieliska saķere ar bitumu. Ilgstoši laika apstākļu noturīgs un elastīgs.
Pieļaujamā deformācija: 10%.
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Patēriņš: 300 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -40ºC līdz +110ºC  Krāsa: melns

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4006415509912 0,5 kg 10/600 1,85 

 4006415509929 1,5 kg 10/300 4,55 

 4006415509936 5 kg 4/160 7,29 

 4006415509950 25 kg 30 25,50  
 

Füllstoff innen

 
 4006415029014 1 kg 10/550 1,05 

 4006415029038 5 kg 4/160 3,39  

 

Stuck-Gips
Modeļu ģipsis dekoru un figūru liešanai
Speciāla ģipša masa dekoru un figūru liešanai, kā arī caurumu 
aizpildīšanai, elektrības rozešu nostiprināšanai un nelīdzenumu 
izlīdzināšanai uz minerālām virsmām iekšdarbos. Vienkārši 
samaisāma, nerūk un neplaisā. Krāsa - balta.

Ģipša - celulozes pulverveida špaktele iekšdarbiem
Plaisu, caurumu un nelīdzenumu izlīdzināšanai uz minerālām 
virsmām iekšdarbos. Vienkārši samaisāma, nerūk un neplaisā. 
Piemērota ģipškartona šuvju aizpildīšanai, ģipškartona, ģipša un 
putupolistirola plātņu un detaļu pielīmēšanai. Iespējams iegūt 
spoguļgludas virsmas bez slīpēšanas gludinot un filcējot 
cietēšanas fāzē (nepieciešamas profesionālas iemaņas). 
Sacietējis Fullstoff ir slīpējams neilgi pēc sacietēšanas. Sacietējot 
pilnībā (1-2 dienas) virsma kļūst ļoti cieta un izturīga, arī daudz 
grūtāk slīpējama. Masu var ietonēt ar pulverveida pigmentiem, ne 
vairāk kā 5%.

Ātri cietējošs montāžas cements
Paredzēts nesošo konstrukciju (konsoļu, enkuru, logu un durvju 
rāmju, margu u. c.) montāžai un virsmas labošanai. 
Betona un cementa grīdu un kāpņu labošanai iekšdarbos un 
ārdarbos.
Sacietē pēc 5 – 7 min. un ir slogojams pēc 15 min. 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4003498525105 1 kg 6/480 3,85  

      
 

Blitz-Zement

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Krāsa: balta Kārtas biezums:  0 - 20 mm

MV040
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   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4006415293101 1 kg 12/432 3,19  

 4006415293118 3 kg 160 6,75  
  

Untertapeten-Kleber
Termotapešu līme
Lietošanai gatava dispersijas līme putupolistirola un poliuretāna 
termotapešu pielīmēšanai iekšdarbos. Līmēšanai piemērotas 
ir visas uzsūcošās pamatnes kā betons, gāzbetons, šķiedru 
cements, apmetums, ģipša un ģipškartona plāksnes, 
kokskaidu plāksnes. Stipri uzsūcošas pamatnes gruntēt ar düfa 
Untertapetenkleber atšķaidītu ar 20% ūdens. Tikai pēc līmes 
sasaistīšanās (pēc apm. 24-48 st. uz uzsūcošām pamatnēm) 
iespējama dekoratīvo tapešu līmēšana vai krāsošana. Tikai 
iekšdarbiem! Nesatur šķīdinātājus!

Līme stiklašķiedras un vinila tapetēm
Lietošanai gatava, želejveidīga līme stiklašķiedras un vini-
la tapetēm līmēšanai uz sienas un griestiem. Tāpat lieliski 
piemērota tekstila un papīra tapetēm, izžūstot neatstāj planku-
mus. Piemērota tapešu līmēšanai mitrās telpās, ja seko tapešu 
pārklāšana ar mitrumizturīgu krāsu.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Patēriņš: apm. 4 - 6 m²/l jeb 150-250 ml/m²

Glasgewebekleber

Patēriņš: apm. 500 g/m2

 
 4779022084218 1 l 6/384 2,55

 4779022081743 5 l 80 10,25

 4779022081736 10 l 48 18,45 

 

  Ruļļa garums/ Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods platums 1m uz paletes cena EUR ar PVN

Svars: MV040   40 g/m²

Glasfaservlies stiklašķiedras audums
 
 4006415096337 50 m 1/40 56,27 

 

Sktiklašķiedras audums ir izturīgs un higiēniski noturīgs pārklājums sienām un 
griestiem iekštelpās
düfa Glasfaservlies pielieto ofisos, viesnīcās, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, ārstu 
kabinetos, kāpņu telpās, dzīvojamās telpās, telpās ar paaugstinātu mitrumu, utt. 

Īpašības:  
•  augsta ugunsdrošība (DIN 4102-B1), uzkarstot neizdala toksiskas vielas
•  izturība pret dezinfekcijas un mazgāšanas līdzekļiem
•  neuzņem netīrumus, veido viegli kopjamu virsmu, neplīst
•  triecienizturīga virsma, novērš plaisu veidošanos
•  iespējams vairākas reizes pārkrāsot ar dispersijas, lateksa un akrila krāsām
•  nesatur vielas, kas kairina ādu;

MV040
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   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4006415513070 310 ml 20/1200 1,97 

 

Dekor-Styropor-Kleber
Montāžas līme dekoratīvajiem profiliem
Šķīdinātājus nesaturoša montāžas līme dekoratīvajiem profiliem. 
Paredzēta putupolistirola un putupoliuretāna profilu, rozešu un 
dekoratīvo plākšņu pielīmēšanai. Pieļaujama pārkrāsošana ar dis-
persijas un alkīda krāsām. Iekšdarbiem un ārdarbiem. Nesatur 
šķīdinātājus!

Patēriņš: 310 ml / 450 g - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -20ºC līdz +90ºC Krāsa: balta

Baukraft Kleber
Superjaudīga montāžas līme
Universāla vienkomponenta poliuretāna līme koka, akmens, metāla 
keramikas un plastmasas elementu salīmēšanai. Kāpņu, palodžu, 
metāla enkuru, dībeļu, flīžu fiksēšanai. Augsta sākotnējā saķere ar 
līmējamo virsmu. Pēc sacietēšanas var slīpēt un pārkrāsot. Veido īpaši 
spēcīgu savienojumu. Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Augsta laika apstākļu noturība. Nesatur šķīdinātāju.
Cietēšanas laiks: montāžas stiprība pēc 15 min., 
galīgā sacietēšana – 24 h.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4006415025887 310 ml 12/1200 1,99 

 

Montage Kleber
Šķīdinātājus nesaturoša universāla montāžas līme
Augsta sākotnējā adhēzija. Paredzēta putupolistirola, putupoliuretāna, 
koka, ģipša, korķa, MDF, plastmasas, keramikas flīžu, profilu, rozešu 
un dekoratīvo plākšņu pielīmēšanai uz koka, betona, akmens, 
apmetuma, ģipškartona un skaidu plāksnēm. Nav piemērota polietilēna 
un polipropilēna virsmām. Pieļaujama krāsošana ar dispersijas un 
alkīda krāsām. Nav paredzēta ilgstošai mitruma iedarbībai. 
Iekšdarbiem un ārdarbiem.
Lieliska saķere ar porainām virsmām. Aizpilda plaisas. 
Augsta stiepes izturība.

 
 4050062000896 310 ml 12/1200 8,35 
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Patēriņš: 310 ml / 470 g - apm. 150 – 200 ml/m²
Temperatūras izturība: -30ºC līdz +110ºC Krāsa: bēša

Patēriņš: 310 ml - apm. uz 12 tek. m, ja šuve ir 5 х 5 mm
Temperatūras izturība: -20ºC līdz +90ºC Krāsa: balta

Styropor-Kleber
Putupolistirola līme
Putupolistirola un putupoliuretāna dekoratīvo plākšņu un elemen-
tu pielīmēšanai. Gatava lietošanai. Balta, ar augstu pielipšanas 
spēju un ērtu iestrādi. Līmēšanai piemērotas pamatnes: Betons, 
gāzbetons, šķiedru cements, apmetums, ģipša un ģipškartona 
plāksnes, kokskaidu plāksnes. Tikai iekšdarbiem! 
Nesatur šķīdinātājus!

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4006415026501 1 kg 12/432 2,65  

 4006415026518 3 kg 160 5,75  

 4006415026525 8 kg 72 12,55 
  

Patēriņš: apm. 250 - 650 g/m2
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Hammerlack Glatt
Krāsa tieši uz rūsas
Unikāla formula 3 in 1: grunts, aizsardzība pret koroziju un emalja. 
Iekšdarbiem un ārdarbiem. Piemērotas ir visas melno metālu virsmas, 
kā arī noturīgi vecie krāsojumi. Krāsaino metālu pārklāšana iespējama 
tikai pēc virsmas attiecīgas sagatavošanas un gruntēšanas. 
Hammerlack glatt izstrādāta speciāli metālam, lai panāktu ideālu 
aizsardzību pret koroziju uz ilgu laiku. Satur nearomātiskos 
šķīdinātājus. Pateicoties augstvērtīgām krāsas sastāvdaļām, 
pārklājums iegūst dekoratīvu izskatu un ilgstošu aizsardzību pret 
mitrumu, koroziju un nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Piemērota 
krāsošanai uz tādām virsmām: metāls (metāla restes, ūdens trubas un 
notekcaurules, garāžu vārti, utt.), kā arī koks, apmetums, betons, 
ķieģeļi un cietais PVC.

  750 ml 3/576 9,99 

  2,5 l 2/160 29,95 
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

EAN
Patēriņš: apm. 1 x 8 m2/lKrāsu toņi                                              2,5 l

gelb / dzeltens 4006415834663

rot / sarkans 4006415834885

blau / zils 4006415834496

dunkelgrün / tumši zaļš 4006415834540

silber / sudrabs 4006415834564

grau / pelēks 4006415834687

braun / brūns 4006415834588

schwarz / melns 4006415834601

weiß / balts 4006415834649

 

 750 ml

4006415834656

4006415834694

4006415834489

4006415834533

4006415834557

4006415834670

4006415834571

4006415834595

4006415834632

Hammerlack Hammer
Krāsa tieši uz rūsas
Unikāla formula 3 in 1: grunts, aizsardzība pret koroziju un emalja. 
Iekšdarbiem un ārdarbiem. Piemērotas ir visas melno metālu virsmas, 
kā arī noturīgi vecie krāsojumi. Krāsaino metālu pārklāšana iespējama 
tikai pēc virsmas attiecīgas sagatavošanas un gruntēšanas. 
Hammerlack hammer izstrādāta speciāli metālam, lai panāktu ideālu 
aizsardzību pret koroziju un dekoratīvu āmurkaluma efektu uz ilgu 
laiku. Satur nearomātiskos šķīdinātājus. Pateicoties augstvērtīgām 
krāsas sastāvdaļām, pārklājums iegūst dekoratīvu izskatu un ilgstošu 
aizsardzību pret mitrumu, koroziju un nelabvēlīgiem laika apstākļiem. 
Piemērota krāsošanai uz tādām virsmām: metāls (metāla restes, 
ūdens trubas un notekcaurules, garāžu vārti, utt.), kā arī koks, 
apmetums, betons, ķieģeļi un cietais PVC.

  750 ml 3/576 12,15 

  2,5 l 2/160 35,39 
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

EAN
Patēriņš: apm. 1 x 8 m2/lKrāsu toņi                                              2,5 l

braun / brūns 4006415834908

schwarz / melns 4006415834922

dunkelgrün / tumši zaļš 4006415834946

kupfer / varš 4006415834960

dunkelblau / tumši zils 4006415834984

aluminium / alumīnijs 4006415835035

gold / zelts 4006415835080

graphit / tumši pelēks 4006415835110

 rot / sarkans 4006415835158

brillantblau / gaiši zils 4006415835134

 

 750 ml

4006415834892

4006415834915

4006415834939

4006415834953

4006415834977

4006415834991

4006415835042

4006415835097

4006415835141

4006415835127
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Seidenmattlack
Pusmatēta alkīda emalja iekšdarbiem un ārdarbiem
Veido nodilum-, gaismas un atmosfēras noturīgu pārklājumu ar stabilu 
spīdumu. Laba segtspēja. Satur šķīdinātāju. «High Solid» tehnoloģijas 
ļauj sasniegt labāku sedzamību un  gludu, kvalitatīvu krāsojumu.
Paredzēta krāsošanai uz gruntētām koka un metāla virsmām, PVC, 
neitrāliem apmetumiem. Krāsu toņiem piemīt karstumnoturība (Atkarībā 
no krāsu toņa no +80ºC līdz +180ºC), tāpēc pieļaujama krāsas uzklāšana 
uz apkures ierīcēm. Šķīdinātājs: düfa Verdünner AF.

2in1 Heizkörperlack    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

  750 ml 3/525 9,39 

  2,5 l 2/160 27,99 
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

26

EAN

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l

Radiatoru krāsa uz ūdens bāzes
Divi vienā – Balta, speciāla akrila emalja + grunts, kas paredzēta 
sildelementu krāsošanai iekšdarbos. Nedzeltē un karstumnoturīga līdz 
+120⁰ C. Krāsojot labi izlīdzinās pa virsmu un noklāj stūrus. Veido 
nodilumnoturīgu pārklājumu ar stabilu spīdumu. Laba segtspēja. düfa 
2in1 Heizkörperlack piešķirts Vācijas ekoloģijas marķējums „Zilais 
eņģelis“, kas apliecina nekaitīgumu apkārtējai videi.

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l

Bāzes  750 ml 2,5 l
Base 1 Weiss/balts 4006415120483 4006415120490

Base 2 Halbweiss/pusbalts 4006415120513 4006415120520

Base 3 Transparent/bezkrāsains 4006415120544 4006415120551

3in1 Fensterlack    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415003250 375 ml 3/768 6,25

 4006415413004 750 ml 3/600 9,45

Speciāla akrila emalja koka logu krāsošanai
Balta, ūdenī šķīstoša, spīdīga akrila emalja ar paaugstinātu tvaiku 
caurlaidību. Nebloķējas – nesalīp pēc izžūšanas. Logiem, durvīm, 
slēģiem iekšdarbos un ārdarbos. Grunts, starpkrāsojums un gala 
krāsojums – trīs vienā. Laba segtspēja, mitrumu regulējoša un virsmu 
aizsargājoša. Jaunām un krāsotām koka virsmām.

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l

Schultafellack    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415413028 375 ml 3/768 6,35

 4006415413035 750 ml 3/600 10,89

Tāfeļu krāsa
Matēta speciāla emalja uz alkīda sveķu bāzes, piemērota skolas tāfeļu, 
dažādu plākšņu (cenu, ēdienkartes norādīšanai), galda tenisa virsmu, 
dekoratīvu elementu no koka un metāla krāsošanai iekšdarbos. Emalja 
veido cietu virsmu, uz kuras var rakstīt ar krītu. Bez aromātiskajiem 
ogļūdeņražiem ar vāju smaku, veido gludu virsmu. Krāsai ir izcila 
sedzamība, tā neatstaro. Virsma ir viegli tīrāma. Norādījumi: rakstīt ar 
krītu tikai uz sausas virsmas, lai izvairītos no vecu uzrakstu parādīšanās 
pēc notīrīšanas.

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l
Krāsa: melna

 4006415004608 375 ml 3/768 6,35 

 4006415004615 750 ml 3/600 10,70  

 4006415004622 2,5 l 2/160 33,75  
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Silber
Spīdīga metāliska sudraba efekta krāsa
Augstas kvalitātes, ātri žūstoša krāsa sudraba efekta iegūšanai uz 
metāla, koka, plastmasas, keramikas un stikla, piem. gleznu rāmjiem, 
dekoratīvajām līstēm, griestu plāksnēm, ziemassvētku rotājumiem, 
skatlogu dekorēšanai. Iekšdarbiem. 
Nelietot uz putupolistirola!
Žūšanas laiks – apm. 30 min.
Instrumentus mazgāt ar nitroatšķaidītāju.

Patēriņš: apm. 2 m2  no 125 ml iepakojuma

Gold
Krāsa ar zeltījuma efektu iekšdarbiem
Lieliska krāsa zeltījuma efekta iegūšanai uz metāla, koka, plastmasas, 
keramikas un stikla, piem. gleznu rāmjiem, dekoratīvajām līstēm, 
griestu plāksnēm, ziemassvētku rotājumiem, skatlogu dekorēšanai. 
Nelietot uz putupolistirola! 
Žūšanas laiks – apm. 30 min. Karstumizturīga līdz +80ºC.
Instrumentus mazgāt ar nitroatšķaidītāju.

Patēriņš: apm. 2 m2  no 125 ml iepakojuma

Schwarzer Peter
Melna, spīdīga, karstumizturīga līdz 140ºC emalja
Karstumizturīga, ātri žūstoša emalja kamīniem, plītīm, apkures ierīcēm, 
caurulēm. Iekšdarbiem un ārdarbiem. 
Žūšanas laiks – apm. 60 min. 
Pilnībā sacietē krāsoto virsmu uzkarsējot. 
Instrumentus mazgāt ar nitroatšķaidītāju.

Patēriņš: apm. 2 m2  no 125 ml iepakojuma

 4006415515609 125 ml 6/960 5,45 

   

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415375319 125 ml 6/960 6,35 

   

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415515807 125 ml 6/960 6,35 

   

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Magnētiskā krāsa
Speciāla dispersijas krāsa sienām uz ūdens bāzes, iekšdarbiem. 
Pielietošanai uz piemērotām virsmām darba kabinetos, ofisos, veika-
los, skolās, bērnudārzos. Krāsa ir bez šķīdinātājiem un ar minimālām 
emisijām, tāpēc tā ir piemērota lietošanai arī tādās vietās, kā slimnīcās 
un bērnistabās utt., kur svarīgas šīs krāsas ekoloģiskās īpašības.

Magnetfarbe    Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415003243 750 ml 3/600 17,99 
 

Patēriņš: apm. 2m²/l jeb 500 ml/m² vairākās kārtās.
Krāsa: pelēka
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 4006415015017 375 ml 3/768 4,99 

 4006415015062 750 ml 3/600 8,45  

 4006415015031 2,5 l 2/160 25,90 

 

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l

Boots-Klarlack
Laivu laka
Spīdīga alkīda laka kokam ārdarbiem un iekšdarbiem.
Bezkrāsaina, ļoti noturīga laka ar vāju smaržu. Paredzēta mēbeļu, 
durvju, koka apšuvumu, laivu un jahtu kajīšu, bērnu koka rotaļlietu 
ārdarbos, lakošanai. Piemērota arī iepriekš krāsotu virsmu lakošanai.
Šķīdinātājs: düfa Verdünner AF.

Mēbeļu laka
Pusmatēta alkīda laka kokam iekšdarbiem un ārdarbiem.
Bezkrāsaina, noturīga alkīda laka ar vāju smaržu. Paredzēta koka 
mēbeļu, galdu, krēslu un citu dzīvokļa iekārtu lakošanai iekš- un 
ārdarbos. Piemērota arī iepriekš krāsotu virsmu lakošanai.
Šķīdinātājs: düfa Verdünner AF.

Patēriņš: apm. 1 x 13 m2/l

Patēriņš: apm. 1 x 10 m2/l

Klarlack

2 in 1 Klarlack

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  EAN kods  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  EAN kods  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415003755 375 ml 3/768 4,75 

 4006415003724 750 ml 3/600 7,90  

 4006415003731 2,5 l 2/160 24,65  
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

Mēbeļu laka un grunts - divi vienā
Pusmatēta, ūdenī šķīstoša laka un grunts (vienā bundžā) kokam 
iekšdarbiem.
Bezkrāsaina, noturīga akrila laka bez smakas un kaitīgiem 
izgarojumiem. Paredzēta augstvērtīgai koka mēbeļu, durvju, sienu 
un griestu koka apšuvuma, kā arī iepriekš krāsotu virsmu lakošanai. 
Laka piemērota bērnu rotaļlietu lakošanai. 

 4006415003281 375 ml 3/768 4,50 

 4006415413103 750 ml 3/525 5,80 
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Terassenboden Holz-Öl
Eļļa terases dēļiem
Augstvērtīga eļļa koka grīdām ārdarbos. Paredzēta koka virsmu 
aizsardzībai no mitruma un netīrumiem. Dziļi iesūcas, atjauno krāsu, 
izceļ dabisko koksnes tekstūru. Ūdenī šķīstoša, tiksotropa (želejveida), 
gandrīz bez smakas, viegli un ātri uzklājama. Paaugstina koka 
grīdu nodilumizturību, aizsardzību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem 
un UV stariem. Ideāli piemērota terases dēļiem no tādiem koks-
nes veidiem, kā: Duglāzija, Bangkirai, Massaranduba (Ložu koks), 
Garapa (Brazīlijas osis), Termokoks, Lapegle, utt. Piemērota arī 
koka paneļiem, žogiem, mēbelēm un citām koka virsmām, kur 
nepieciešama pastiprināta nodilumizturība.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

  750 ml 3/576 7,45

  2,5 l 2/160 19,97 

    
 

Teak Holz-Öl
Express – eļļa koksnei “Tīkkoks”
Augstvērtīga, dabīga eļļa koksnes pirmreizējai apstrādei, 
impregnēšanai, kopšanai un krāsas atjaunošanai. Ūdenī šķīstoša, 
tiksotropa (želejveida), gandrīz bez smakas, viegli un ātri uzklājama. 
Koka mēbelēm iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota cietu koksnes 
veidu apstrādei, kas atbilst pēc eļļas toņa (Sarkankoks, Meranti, 
Massaranduba (Ložu koks), Tīkkoks, Duglāzija, Termokoks, utt.). 
Novērš koksnes izžūšanu, zilēšanu un plaisu veidošanos. Uzlabo 
koksnes ūdens atgrūšanas spējas un nodilumizturību. Ārdarbos 
aizsargā pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem un UV stariem. Ideāli 
piemērota koka dārza mēbelēm iekšdarbos un ārdarbos.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415220367 750 ml 3/576 7,45 

    
 

Patēriņš: apm. 1 x 8 - 12 m2/l Spīduma pakāpe: Zīdaini spīdīga
Krāsas: Tīkkoks

Eukalyptus Holz-Öl
Express – eļļa koksnei “Eikalipts”
Augstvērtīga, dabīga eļļa koksnes pirmreizējai apstrādei, 
impregnēšanai, kopšanai un krāsas atjaunošanai. Ūdenī šķīstoša, 
tiksotropa (želejveida), gandrīz bez smakas, viegli un ātri uzklājama. 
Koka mēbelēm iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota gan priedes 
kokam, gan arī cietu koksnes veidu apstrādei, kas atbilst pēc eļļas 
toņa (Bangkirai (sarkanīga koksne), Garapa (Brazīlijas osis), Cumaru 
(Brazīlijas kastanis), Termokoks, utt.). Novērš koksnes izžūšanu, 
zilēšanu un plaisu veidošanos. Uzlabo koksnes ūdens atgrūšanas 
spējas un nodilumizturību. Ārdarbos aizsargā pret nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem un UV stariem. Ideāli piemērota koka dārza mēbelēm 
iekšdarbos un ārdarbos.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415220374 750 ml 3/576 7,45 

    
 

Patēriņš: apm. 1 x 8 - 12 m2/l Spīduma pakāpe: Zīdaini spīdīga
Krāsas: Eikalipts

Universal Holz-Öl
Express – eļļa koksnei “Universal”, bezkrāsaina
Augstvērtīga, dabīga eļļa koksnes pirmreizējai apstrādei, 
impregnēšanai, kopšanai un krāsas atjaunošanai. Ūdenī šķīstoša, 
tiksotropa (želejveida), gandrīz bez smakas, viegli un ātri uzklājama. 
Koka mēbelēm iekšdarbos un ārdarbos. Piemērota gan mīkstu, gan 
cietu koksnes veidu apstrādei (Eikalipts, Ozols, Sarkankoks, Bangkirai 
(sarkanīga koksne), Meranti, Egle, utt.). Novērš koksnes izžūšanu, 
zilēšanu un plaisu veidošanos. Uzlabo koksnes ūdens atgrūšanas 
spējas un nodilumizturību. Ārdarbos aizsargā pret nelabvēlīgiem laika 
apstākļiem un UV stariem. Ideāli piemērota koka dārza mēbelēm 
iekšdarbos un ārdarbos.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 4006415220350 750 ml 3/576 7,45 

    
 

Patēriņš: apm. 1 x 8 - 12 m2/l Spīduma pakāpe: Zīdaini spīdīga
Krāsas: Bezkrāsaina

Toņi  750 ml  2,5 l
Bangkirai   4006415220299 4006415220305
Duglāzija  4006415220312 4006415220329
Dabiski brūns  4006415220336 4006415220343
Patēriņš: apm. 1 x 8 - 12 m2/l Spīduma pakāpe: Zīdaini matēta

EAN



Patēriņš: apm. 60-120 ml/m² atkarībā no virsmas uzsūktspējas.
Krāsa: bezkrāsains  

Holzschutzgrund 3in1
Koksnes aizsarglīdzeklis – trīskārša iedarbība
Bezkrāsains koksnes aizsarglīdzeklis uz ūdens bāzes ar trīskāršu 
iedarbību – pret zilējumu, sēnīti un kaitēkļiem. Laba izturība pret 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem, ilgstoša aizsardzība pret koku 
noārdošiem faktoriem, tvaikus caurlaidīgs. Piemērots visiem koksnes 
tipiem, kas pakļauti zilēšanai un pelējuma sēnītēm, piemēram, priede, 
egle, lapegle. Piemērots koka logu, ārdurvju, žogu, māju fasāžu u. c. 
ēvelēta un neēvelēta koka apstrādei ārdarbos, kas nav tiešā kontaktā 
ar augsni. Nepielietot uz izstrādājumiem, kas ir kontaktā ar pārtikas 
produktiem un lopbarību. 

Holzlasur
Beice ar zemu aromātisko šķīdinātāju saturu
Lieliski izceļ koka tekstūru, labi iesūcas koksnē. Paredzēta gan iepriekš 
neapstrādātas koksnes apstrādei, gan atjaunojošam krāsojumam. 
Laba izturība pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, aizsargā pret 
koku noārdošiem faktoriem, tvaikus caurlaidīga. Neveido plēvi, nav 
iespējama lobīšanās. Piemērota žogu, lapeņu, dārza mājiņu, balkonu 
u. c. ēvelēta un neēvelēta koka apdarei ārdarbos. 
Iesūcas dziļi koksnē, ekonomisks patēriņš, viegli iestrādājama, bez 
smakas.

Toņi   750 ml  2,5 l 5 l
Eiche/ozols -0040 4006415931508 4006415931515 4006415931706
Teak/tīkkoks -0041 4006415931522 4006415931539 4006415931713
Palisander/palisandrs -0042 4006415931546 4006415931553 4006415931720
Nussbaum/riekstkoks -0043 4006415931560 4006415931577 4006415931737
Ebenholz/melnkoks -0045 4006415931645 4006415931652 4006415931751
Mahagoni/sarkankoks -0046 4006415931584 4006415931591 4006415931768
Farblos/bezkrāsains -0047 4006415931669 4006415931676 
Pinie/pīnija -0048 4006415931683 4006415931690 4006415931782
Kiefer/priede -0050 4006415931607 4006415931614 4006415931799

Patēriņš:  apm. 1 x 10 m2/l

 4006415388449 750 ml 3/576 6,75 

 4006415388456 2,5 l 2/160 19,60 

 4006415388463 5 l 60 37,20 

      
 

  750 ml 3/600 5,99

  2,5 l 2/160 18,69

  5 l 80 31,75

     

EAN

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
   Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN
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Wetterschutzfarbe
Īpaši noturīga akrila krāsa ar augstu segtspēju
Iekšdarbiem un ārdarbiem. Izveido dekoratīvu pārklājumu ar ilgstošu 
aizsardzību pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Ātri žūstoša. 
Piemērota pārklāšanai uz praktiski visām pamatnēm, kā piemēram, 
vecas, jaunas, sausas vai mitras koksnes (maks. 15% mitruma 
skujkoku koksnei, kā arī maks. 12% mitruma lapkoku koksnei), 
apmetuma, betona, mūriem, jaunām jumta notekām un lietus ūdens 
novadcaurulēm no cinkotā skārda kā arī izstrādājumiem no fibroce-
menta. Augsta noturība pret gaismu visiem krāsu toņiem. Noturība pret 
ķimikālijām, kā arī pret rūpnieciskiem izgarojumiem. Ļoti laba adhēzija 
un elastība: izžuvusī plēve ir ilgstoši noturīga pret aukstumu.

Toņi                                         750 ml  2,5 l 5 l
Anthrazit/antracīts -0401                         4006415388623 4006415388708
Schwedenrot/sarkanbrūns -0404                         4006415388647 4006415388722
Moosgrün/sūnu zaļš -0406                         4006415388654 4006415388739
Silbergrau/sudrabpelēks -0408                         4006415388630 4006415388715
Braun/brūns  -0410                         4006415388678 4006415388753
Dunkelbraun/tumši brūns  -0411                         4006415388685 4006415388760
Schokobraun/šokolādes brūns -0412                         4006415388661 4006415388746
Weiss/balts -0414                         4006415388616 4006415388692
Bāze 1    balta -0001                         4006415121121 4006415121138 4006415835387
Bāze 3    bezkrāsaina -0003                         4006415121145 4006415121152 4006415835394

Patēriņš: apm. 1 x 13 m2/l Spīduma pakāpe: Zīdaini matēta

Nussbaum

0401

0402 0403

0404

0410 0411 0412 0414

04080406

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

  750 ml 3/576 8,50

  2,5 l 2/120 27,50 

  5 l 1/80 52,50 
  

EAN

Patēriņš: apm. 1 x 8 - 10 m²/l 
Krāsa: balta     Spīduma pakāpe: matēta

Holz-Isoliergrund
Izolējoša akrila gruntskrāsa kokam
Piemērota izolējošiem krāsojumiem uz koka virsmām un ūdenī 
šķīstošu, krāsu mainīgu izdalījumu novēršanai no koksnes.
Koka pamatnēm, piemēram, žogiem, logiem, durvīm, koka griestiem 
utt., kas vēlāk tiks krāsota ar pārklājošu laku / krāsu.
Sausais pārklājums ir izturīgs pret sviedriem un siekalām, tāpēc 
saskaņā ar DIN EN 71.3 var izmantot bērnu rotaļlietu krāsošanai.
Iekšdarbiem un ārdarbiem. Regulē mitrumu. Elastīga. Uz ūdens 
bāzes.

 4006415388371 750 ml 3/576 12,85 

 4006415388388 2,5 l 2/120 39,95 

   

      
 

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
 EAN kods Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN
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Toņi   EAN
Steingrau/akmens pelēks  RAL-7030 4006415808275
Kieselgrau/oļu pelēks RAL-7032 4006415808282
Spīduma pakāpe: pusmatēta
Patēriņš:  apm. 5 m2/kg atkarībā no virsmas struktūras

EP-Bodensiegel
2-komponentu epoksīda pārklājums grīdām un sienām dzīvojamās, 
tirdzniecības un rūpniecības telpās
Garāžu, servisu, pagrabu un noliktavu grīdām. Betona un stabilām koka 
virsmām! Nesatur šķīdinātāju, ar vāju smaržu. Pārklājums ir izturīgs pret 
mehānisku slodzi, piem. noliktavās ar iekrāvējiem, pret autoriepu radīto 
slodzi, kā arī noturīgs pret benzīnu, motoreļļu un ceļu kaisīšanas sāls 
iedarbību. Novērš putekļošanos, paaugstina virsmas termoizturību. 
Atvieglo kopšanu un uzlabo virsmas izskatu. Pārklājums atšķiras ar to, 
ka: paaugstina industriālo grīdu mehānisko noturību; novērš eļļas, tauku 
un citu piesārņojumu iekļūšanu virsmā; novērš putekļu veidošanos; 
nekļūst mīksts pie termiskas noslodzes; viegli tīrīt un kopt; uzlabo 
vizuālo izskatu; pārklājums ir izturīgs pret autoriepu radīto slodzi.

  5 kg 1/45 79,85

     
   

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  EAN kods  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

 
 4003498536101 750 g 6/576 9,50  

 

Universal Abbeizer
Universāls līdzeklis laku un krāsu noņemšanai
Gatavs lietošanai. Efektīvi noņem visas emaljas, lakas un krāsas. 
Tiksotrops – viegli strādāt uz vertikālām virsmām, nenotek. Ātri 
iedarbojas uz apstrādājamo virsmu un ļauj viegli noņemt vienu vai 
vairākus vecās krāsas slāņus. Iekšdarbiem un ārdarbiem. Paredzēts 
vecu emalju, laku un krāsu uz eļļas bāzes, celulozes, sintētisko sveķu, 
hlorkaučuka, kā arī lateksa un dispersijas krāsu un sintētisko apmetumu 
noņemšanai. Noņem arī līmes, špakteles, poliuretāna putu paliekas no 
tādām virsmām, kā akmens, koks un metāls.
Sāk iedarboties jau pēc 2 – 3 minūtēm!
Patēriņš: ~ 300 – 500 ml uz 1 m² virsmas vienā kārtā.

   Skaits iepak./ Rekomendējamā
  Fasējums uz paletes cena EUR ar PVN

RAL 7030

RAL 7032



Tonēšanas sistēma düfa Mix

Ar düfa Mix tonēšanas sistēmu visas   
priekšrocības jūsu pusē.

•  Precizitāte: pilnīga atbilstība un precīza krāsu 
attēlošana.

•  Neierobežoti: krāsas toņu dažādība.  
•  Optimāli: cenas un kvalitātes apvienojums. 
•  Nepārspējama kvalitāte: sedzamība, spīduma   
 pakāpe, uzklāšanās un žūšana.

• Stabilitāte: krāsu toņu noturība pret UV stariem

• Garantija: izvēloties vienu no labākajām tonēšanas  
 sistēmām - düfa Mix - Moderna. Ātra. Precīza.

Mūsdienīga tonēšanas sistēma un tehnoloģijas

Tonēšanas iekārta düfa Mix, tas ir ideāls risinājums 
krāsu tonēšanai tirdzniecības vietās. Vairāk kā 
150 000 receptūras, pilnas NCS un RAL sistēmas, MD 
Color No1, Farbe erleben, Vision 2.0, kā arī svarīgāko 
krāsu kolekciju toņus iespējams iegūt uz vietas veika-
los bez kvalitātes izmaiņām un ar augstu precizitāti. 
Visi bāzes produkti šajā katalogā ir tonējami mūsu 
tonēšanas sistēmā. Pat pēc daudziem gadiem Jūs 
varēsiet iegūt vajadzīgo krāsas toni.  
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Iedvesmojošas krāsas...


