
Puitfassaadid

TINOVA 
PRIMER EXTERIOR

Omadused  Matt veepõhine alküüd-kruntvärv puitpindadele. Toode nakkub hästi puhta puiduga, suu-
rendades seeläbi veepõhise kattevärvi püsivust puidul. Kruntvärv on hea kattevõimega ning 
tagab pinnale tõhusa kaitse niiskuse vastu. Sisaldab puidukaitse toimeaineid.

Sobivad aluspinnad  Toode on mõeldud uue ning varem värvitud, nii saetud kui hööveldatud puitpinna kruntimi-
seks välistööl. Sobiv lahendus puitfassaadide, -piirete, -konstruktsioonide, -aedade ja -liis-
tude värvimiseks.

Kasutuspiirang  Toode ei sobi seenhaigustest kahjustatud puidu värvimiseks. 

Pinna ettevalmistus  Vajalik tööde maht sõltub konkreetse objekti seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Värvitav 
puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja 
sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 
16%. 

  Määrdunud pind puhastada pehmekiulise harjaga. Tugevasti seotud tolm, rasv ja nõgi 
eemal dada leeliselise puhastusvahendiga Cleaner (vt tootekirjeldust). 

  Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaaniliselt niiske harja, käsna või kaa-
bitsaga. Tõhusama kaitse saamiseks pesta järgnevalt pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner 
(vt tootekirjeldust).  

  Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada pinnalt kas mehhaaniliselt (kaabits) või termiliselt 
(soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus). Keemiline värvieemaldus on sobivaimaks meetodiks, 
kui soovitakse pinnalt eemaldada kogu vana värv. Vältida puitu kahjustada võivate puhas-
tusmeetodite (nt liivaprits) kasutamist.

  Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida parema nakke saamiseks liivapaberiga matiks, 
eemaldada pinnalt lihvimistolm. 

  Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või  lakibensiinis immutatud lapiga) ning 
lakkida oksalakiga.

  Metalldetailid. Puitlaudis kinnitada tsingitud naelte ja/või kinnitusklambritega. Eelnevalt 
töötlemata metalldetailid puhastada terasharja või lihvpaberiga roostest, seejärel kruntida 
metallikrundiga. 

  Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem korras ning 
hoone ümber olev drenaaž töötaks tõrgeteta.

Pinna immutamine  Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks immutada uus, eelnevalt töötlemata puitpind 1 kihi 
veepõhise immutuskrundiga Pinotex Wood Primer. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja 
-detailide otsapindasid, immutades neid küllastumiseni. Enne järgmist pinnatöötlust lasta 
immutatud pinnal kuivada vähemalt 16 tundi.  

Kruntimine  Uus immutatud puitpind, samuti puhta puiduni puhastatud varem värvitud pind, aga ka 
läikiva värviga (nt õli- või alküüdvärviga) kaetud pind kruntida 1 kihi veepõhise puiduvärviga 
Tinova Primer Exterior. Töövahendina kasutada soovitavalt pintslit.

Lõppviimistlus  Pinna lõppviimistlus teha sobiva veepõhise kattevärviga, nt Domus Aqua, Nordsjö One  
Super Tech.

Värvimistingimused  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10…25°C (soo-
vitavalt  +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40-80 %. Vältida värvimist külma ja niiske 
(vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes. Värvimisest 
tasuks hoiduda kui on oht, et värvimisele järgneva 6 tunni jooksul võib esineda sade-
meid või tekkida kaste.

Veepõhine puitpindade kruntvärv
 - Nakkub hästi puiduga
 - Tagab pinnale hea niiskuskindluse
 - Veepõhine

MATT

16 h

6-8
m²/l

10-25°C

VALGE



professional.sadolin.ee

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, il-
mastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust 
kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda 
toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Puitfassaadid

Tehnilised andmed

Sideaine Alküüd/õli.

Tihedus 1,16 kg/l 

Läige matt

Katvus  6-8 m²/l (1 kiht) sõltuvalt aluspinna imavusest ja tasasusest ning pinnale kantud värvikihi 
paksusest.

Kuivamine (23ºC, RH 50%) Ülevärvitav 16 tunni pärast. 
Tolmukuiv 6 tunni pärast.

Vedeldi Värv on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.

Värvus Valge.

Pealekandmise meetod Pintsel, rull, pihusti.

Töövahendite puhastamine  Veega koheselt pärast kasutamist.

Hoidmine  Hoida toodet suletud taaras kuivas ja jahedas. Kaitsta toodet külmumise eest!  
Säilib avamata originaaltaaras vähemalt 3 aastat alates tootmisest.

Pakendi maht 1; 2,5; 10 L
 

Soovitused värvimiseks  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Puitlaudise otste (ristlõikepindade) hoolikas töötle-
mine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele. Puitfassaadi vastupidavus il-
mastikumõjudele suureneb, kui enne laudise paigaldamist immutada seda ka tagantpoolt. 
Puitpinna immutamine ja kruntimine teha võimalikult varases etapis. Viimistlemata puidu 
jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb nii puidu kvaliteet kui viimistlusvahendi nake puidu 
pinnaga.

Tööohutus  Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või 
etiketti. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Ohutuskaart kättesaadav professionaal-
sele kasutajale viimase palvel.

  Toodet mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse, veekogudesse. Jäätmekäitlusse suunata 
ainult täielikult tühjendatud nõud. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumis-
kohta.

Tootja  Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

Esindaja  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299  
info.ee@akzonobel.com




