
FONDO ALPHA EFFECTS

Täiskattev sisetööde värv pinna viimistlemiseks enne ülevärvimist efektvär
videga Alpha Design, Alpha Style, Alpha Elegance, Alpha Orient. Värv on 
saadaval kahe erineva pinnastruktuuriga – Extra (jämedam) ja Micro (pee
nem). Toode on kergesti pinnale kantav ning tasandub hästi. Värv on heade 
mehhaaniliste omadustega ning täitevõimega (Extra). Värvitud pind on kulu
miskindel, mis lihtsustab pinna hooldamist ekspluatatsiooni käigus. Toonitav 
laias värvigammas (Micro).

Täiskattev alusvärv dekoratiiv
värvimiseks 
• Veepõhine seinavärv
• Kahe pinnastruktuuriga – Extra ja Micro
• Heade mehhaaniliste omadustega

KASUTUSKOHT
  Toode on mõeldud seinte ning lagede värvimiseks kuivades ruumides, nt elu- ja maga-

mistoas, kontoris ning ühiskondlikes ruumides.

ALUSPINNAD
  Sobib uue ning varem värvitud krohv- ja betoonpinna, kipsplaadi, pahteldatud pinna, 

samuti krunditud puitlaast- ja puitkiudplaadi värvimiseks sisetööl.

ETTEVALMISTUS
  Vajalik tööde maht sõltub konkreetse pinna seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Vär-

vitav pind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast, kriidistest osadest, samuti 
eraldunud kihtidest. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määr-
dunud pinna puhul puhastusvahendit. Vana lahtine värv eemaldada, nõrgalt seotud pind 
puhastada kuni kindla aluseni. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema 
nakke saamiseks liivapaberiga. Aluspinnas olevad ebatasasused pahteldada, pahtelda-
tud pind lihvida liivapaberiga tasaseks ning eemaldada lihvimistolm. Poorne imav pind 
(nt pahteldatud pind, eelnevalt viimistlemata kipsplaat) kruntida. Kruntimisel kasutada 
töövahendina madalakarvalist (12 mm) rulli. Efektvärvi mõjulepääsemiseks peab aluspind 
olema sile.

ALUSVÄRVIMINE
  Pind värvida 1-2 kihi värviga Fondo Alpha Effects. Värvi vedeldada 20% veega ning 

kanda pinnale laia pintsli või madalakarvalise (12 mm) rulliga, eelistades võimalusel töö-
vahendina pintslit. Pintsliga töötamisel kanda värv pinnale ebakorrapäraste liigutustega. 
Värvimise järgselt peab pind olema sile. Vajalik värvikihtide arv sõltub aluspinnast ning 
lõppviimistluseks valitud tootest. Teine kiht võib osutuda vajalikuks ka siis, kui aluspinnal 
olev vana värvikiht  on väga kontrastne võrreldes uue pinnavärviga.

PINNAVIIMISTLUS
  Lõppviimistlus teha sobiva efektvärviga nagu Alpha Design, Alpha Style, Alpha Elegance 

või Alpha Orient.
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 Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise mee-
todist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või 
toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha 
muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

SOOVITUSED
•  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovita-

valt  +18±2°C), õhuniiskus < 85%. Liigkõrge ruumitemperatuur ning tuuletõmbus võivad 
põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

•  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; kat-
kestusi teha üksnes nurkades. 

•  Esmakordsel kasutamisel või uudse efekti saamiseks on soovitav proovida toodet esmalt 
väiksemal pinnal. Värvitooni erinevus originaaltoonist võib olla põhjustatud erinevast 
pinnastruktuurist, värvi pinnalekandmise meetodist või valguse langemise nurgast ning 
ei ole põhjus reklamatsiooniks.

PINNA PUHASTAMINE
  Lõpliku kile tugevuse saavutab dekoratiivvärv normaaltingimustel 3-4 nädala jooksul 

peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna inten-
siivset puhastamist. Ekspluatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada 
puhast vett ning neutraalseid puhastusvahendeid. Mitte kasutada puhastamiseks orgaa-
nilisi lahusteid sisaldavaid aineid. 

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht  Sisetööd

Tihedus  1,05 ± 0,05 kg/dm³

Kuivaine osakaal  52±3% (kaalu järgi), 44±3% (mahu järgi)

Läige (EN 13300)  G3 matt, ≤ 10 G.U. 85°; ≤ 2 G.U. 85°

Kihi paksus (EN 13300)  E2 > 50 μm  ≤ 100 μm

Tera suurus (EN 13300)  S2 keskmine, > 100 μm  < 300 μm

Katvus (1 kiht)  Extra: 8-12 m²/l / Micro: 12-14 m²/l Katvus sõltub aluspinna imavusest, tasasusest, toote 
pinnalekandmise meetodist ning soovitud pinnaefektist

Kuivamine (23 ºC, RH 65%)  Puutekuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 4-6 tunni pärast värviga Fondo Alpha Effects,     
ülevärvitav 12 tunni pärast sobiva efektvärviga

Vedeldi  Vesi; enne kasutamist vedeldada toodet 20% puhta veega

Toonimine  Extra: valge / Micro: toonitav, baastoon W05

Töövahendid  Pintsel ja lühikarvaline rull

Töövahendite puhastamine  Veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine  Hoida toodet suletud taaras kuivas ja jahedas. Kaitsta toodet külmumise eest! Säilib ava-
mata originaaltaaras vähemalt 36 kuud alates tootmisest.

Pakendi maht  1 l ja 2,5 l

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS 
•  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitama-

tult arsti poole. Ohutuskaart kättesaadav professionaalsele kasutajale viimase palvel. 

•  Toodet mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse, veekogudesse. Vedelad värvijäägid 
toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, üksnes täielikult tühjendatud nõud pakendi-
konteinerisse.

•  EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/l) - 200 g/l. Toode sisaldab 
LOÜ-d < 75 g/l

ESINDAJA
  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299


