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Apraksts un lietošanas instrukcija  

VASKS KOKAM 
 
 

APRAKSTS 

Dabīgs aizsargājošais vasks kokam, kura sastāvā ietilpst speciāli sagatavota darbam ar koku lineļļa, kolofonijs (priežu 

sveķi), bišu un citu augstas kvalitātes vasku kompozīcija, tam piemīt patīkams medus aromāts.  

Vasks paredzēts neapstrādātu vai iepriekš ar lineļļu (bezkrāsainu vai tonētu) apstrādātu koka virsmu – grīdu, mēbeļu, 

parketa un citu koka izstrādājumu vaskošanai. Var izmantot arī korķa, linoleja, lamināta, polivinilhlorīda un akmens 

virsmu ievaskošanai. 

Vaskota koka virsma ilgstoši saglabā samtainu spīdumu, iegūst papildus nodilumizturību un ūdeni atgrūdošas 

īpašības. Vasks pagarina koksnes kalpošanas laiku, aizpilda skrāpējumus tajā. Tikko ievaskotām virsmām piemīt viegls 

medus aromāts. 

Dabīgais vasks koka virsmām pielietojams restaurācijā. Īpaši piemērots iepriekš eļļotas grīdas vaskošanai. Tas piešķirs 

grīdām antistatiskās īpašības, spīdumu un aizsargās no mitruma un pleķu veidošanās. 

VASKA KOKAM PRIEKŠROCĪBAS 

 Dabīgs produkts, kas satur bišu vasku. 

 Aizsargā pret mitrumu un netīrumiem. 

 Nodrošina virsmas antistatiskās īpašības (nepiesaista putekļus). 

 Piešķir viegli samtainu spīdumu. 

 Vaskotā virsma ir viegli kopjama. 

 Pārklājumu var bez grūtībām atjaunot, arī lokāli. 

 Palielina koksnes mehānisko nodilumizturību. 

 Neveido uz koksnes plēvīti un līdz ar to arī nelobās. 

 Vaskota koksne elpo. 

 Piemīt patīkams medus aromāts. 

VASKOJAMĀS VIRSMAS SAGATAVOŠANA UN TONĒŠANA 

Vaskojamai virsmai jābūt tīrai un sausai, attīrītai no sveķiem, putekļu, skaidām un citiem netīrumiem. 
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Vaskot var neapstrādātu koksni vai arī, ja nepieciešams, virsmu (piemēram, grīdu vai koka rotaļlietu) var iepriekš 

tonēt apstrādājot to ar lineļļas krāsu-beici NATURA. Lineļļas krāsa NATURA pieejama vairākos populāros toņos. 

 

VASKA UZKLĀŠANA 

Ja vaskojamā virsma tika iepriekš tonēta ar lineļļas krāsu vai beici, jāļauj eļļai iesūkties koksnē un nožūt. Minētais 

process aizņem vidēji 24-48stundas.  

Darbus veikt pie temperatūras +10°C līdz +25°C, jo zemāka temperatūra 

padarīs grūtāku vaska uzklāšanas procesu. Nav ieteicams vaskot mitru 

vai saulē sakarsušu koksni. 

Vasku iespējami plānā kārtā uzklāj uz koka virsmas ar plastmasas 

špakteļlāpstu (aplikatoru), kokvilnas vai vilnas lupatu un ieberzējot 

izlīdzina vienmērīgā slānī. Uzklājot pārāk daudz vaska, virsma savlaicīgi 

nenožūst, tādēļ to nedrīkst uzklāt ar otu. Darba rīkus tīrīt ar terpentīnu 

vai vaitspirtu.  

Lai atvieglotu vaska uzklāšanas procesu to iespējams sildīt “ūdens vannā”, ievietojot to atsevišķā traukā (vēlams 

metāla), kas atrodas uzsildītā ūdenī. Aizliegts sildīt ar atklātu liesmu tieši trauku, kurā atrodas vasks. Sildīšanu veic, 

līdz vasks paliek šķidrs, bet nepieļaujot tā vārīšanos. Vaskojot koku ar šķidru vasku, tas dziļāk iesūksies koksnē un 

nodrošinās maksimālu koksnes aizsardzību. 

Vaska patēriņš ir atkarīgs no apstrādājamās virsmas kvalitātes, koka sugas, mitruma un uzklāšanas veida – vidēji 20-

40g/m2 (25-40m²/l). 

IEVASKOTA KOKA PULĒŠANA 

Pulēšanu veic tūlīt pēc vaska uzklāšanas, neļaujot tam sažūt (ne ilgāk kā pēc 20-30minūtēm). 

Pulēt var ar kokvilnas audumu vai, lietojot viendiska mašīnu, ar „balto” disku. Lielākas virsmas ieteicams apstrādāt pa 

sektoriem, vai arī strādājot divatā – viens vasku uzklāj, otrs pulē. 
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Vaskotas koka virsmas pulēšana ir nepieciešama, lai tā ilgstoši saglabātu spīdumu, iegūtu papildus nodilumizturību 

un ūdeni atgrūdošas īpašības. Pulēšanas laikā koksnes augšējā kārta un vasks uzkarst, dziļāk iesūcoties koksnē, 

izlīdzinoties pa koksnes virsmu vienmērīgā slānī. 

  
Pulēts un pareizi iestrādāts vaska klājums daļēji iesūcas 

koksnē un vienmērīgi izlīdzinās pa to, nodrošinot 
maksimāli efektīvu koksnes aizsardzību no mitruma. 

Vaska klājums, kas nav pulēts, vai pareizi uzklāts, nespēj 
iesūkties koksnē un vienmērīgi pa to izlīdzināties. Vaska 
klājuma virsma nav līdzena, tajā var “ieķerties” netīrumi. 

 

Pēc pulēšanas priekšmetu vai grīdu var lietot apmēram pēc 24-48stundām. 

CIK BIEŽI JĀATKĀRTO VASKOŠANA VAI JĀATJAUNO VASKA KĀRTA 

Vaska klājums netiek uzskatīts par izturīgu klājumu. Tādēļ koksne ir regulāri atkārtoti jāvasko vietās, kur vasks ir 

izberzējies mehāniskas slodzes rezultātā (uz grīdās tās visbiežāk ir “taciņas” pa kurām cilvēki biežāk staigā). Laika 

periodi, pēc kuriem nepieciešams veikt vaska kārtas daļēju atjaunošanu vai atkārtotu koka vaskošanu, atkarīgi no 

daudziem faktoriem. Daži padomi, kad jāveic vaska kārtas atjaunošana: 

 vaskotais koks palicis manāmi gaišāks, kā iepriekš; 

 uz vaskotā priekšmeta ir parādījušies gaiši plankumi; 

 taustot apstrādāto virsmu, var just, ka tā palikusi “sausa” un raupja; 

 šķidrums, kas nonāk uz vaskotās virsmas, nepaliek uz tās (kā tam jābūt), bet iesūcas koksnē. 

Vaskošanu var atjaunot lokāli tikai nepieciešamajā vietā, pulēšanas laikā iepriekš uzklātais vasks savienosies ar jauno 

un veidos vienotu koksnes aizsargkārtu.  

Atkarībā no apstrādātās koksnes veida un pielietojuma, vaskošanu rekomendēts atkārtot reizi 3-12 mēnešos. 

VASKOTU PRIEKŠMETU UN GRĪDU KOPŠANA 

Vaskotu priekšmetu un grīdas kopšana ir vienkārša. Vaskotu koksni ieteicamais tīrīt veicot sauso uzkopšanu vai 

izmantojot ziepjūdenī samitrinātu lupatu.  
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Nav ieteicams tīrīšanai izmantot abrazīvus materiālus vai agresīvu ķīmiju. Aizliegts izmantot tvaika putekļsūcēju 

vaskotas grīdas kopšanai, jo sakarstot vasks, var palikt šķidrs un to var viegli notīrīt no koksnes. 

 

DROŠĪBA 

Neglabāt apsildes ierīču tuvumā!  

PIEZĪMES 

Šajā produktu aprakstā sniegtā informācija, attiecībā uz produktu iestrādi un lietošanu, ir balstīta uz STAFOR 

pašreizējām zināšanām un pieredzi. Informācija ir spēkā vienīgi tādā gadījumā, ja produkts tiek uzglabāts, lietots un 

iestrādāts saskaņā ar ražotāja ieteikumiem. Izmantojot produktus, apkārtējās vides nosacījumi un īpašības var 

ievērojami atšķirties. Tāpēc produkta lietotājam ir jāpārbauda, vai produkts atbilst plānotajam pielietojumam un 

mērķim. STAFOR patur tiesības mainīt ražoto produktu īpašības. Visos gadījumos ir spēkā produkta apraksta jaunākā 

redakcija. 

AIZSARGĀJOŠS VAKSKS KOKAM 
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Vairāk informācijas no STAFOR:
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