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Pielietošana Tiek izmantota laivu, guļbūvju, žogu, stabu u.c., kā arī tauvu piesūcināšanai. Var lietot darvas eļļas tonēšanai. 

Nepieciešamības gadījumā, lai palielinātu iesūkšanos blīvā koksnē, darvu var atšķaidīt ar terpentīnu (līdz 20% 

tilpuma). 

Īpašības Priežu darva – tas ir valkans šķidrums, kuru iegūst no priežu celmiem un stumbru apakšējām daļām, kurās ir liels 

sveķu daudzums.  Labi iesūcas neēvelētā koksnē. Aizsargā koksni no saplaisāšanas, ūdens uzsūkšanas, kaitīgās 

atmosfēras iedarbības. Krāsa – tumši brūna. 

Virsmas 

sagatavošana 

Virsmai jābūt sausai (mitrums ne vairāk kā 20%) un attīrītai no netīrumiem, taukiem un putekļiem, tāpat tā nedrīkst 

būt pakļauta sēnītes infekcijai. Tumsnējās virsmas vietas attīrīt ar birsti, skrāpi un smilšpapīru. Sapuvušos dēļus 

nomainīt uz jauniem. No agrāk krāsotām virsmām notīrīt veco krāsu.  

Uzklāšana Pirms uzklāšanas rūpīgi samaisīt. Uzklāt vienmērīgi ar otu no malas līdz malai, gar koksnas šķiedrām, neatstājot 

nenoklātus laukumus un šuves. Īpaši rūpīgi apstrādāt galus. Neuzsūkto līdzekli no virsmas notīrīt ar lupatu.  

Darba instrumenti Ota. Pēc darba beigām nomazgāt ar teprentīnu. 

Darba 

temepratūra 

Virs 5
0 
C, gaisa mitrums ne vairāk kā 80%. 

Šķīdinātājs Terpentīns 

Patēriņš ~5-10 m
2
/ l – ēvelēta koksne un baļķi, 3-5 m

2
/ l – zāģēta koksne. 

Ţūšanas laiks Nenožūst, iesūcas koksnē, pēc tam koksne pēc taustes liekas sausa. 

Uzglabāšana 2 gadi cieši noslēgtā tarā vēsā vietā.  

Utilizācija Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu 

jūtīgumu (alerģiju). Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi 

vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 

marķējumu. Iepakojumu un tukšo taru utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

Gaistošās 

organiskās vielas 

Pieļaujamais saturs sastāvam (l/a) 400 g/L (2010) 

Max saturs                     400 g/L 
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