
Puitfassaadid

TINOVA 
TRADITIONAL TIXETT 
TRANSPARENT EXTERIOR

Omadused  TIX-ETT on tiksotroopne alküüdõlipõhine puidukaitsevahend, millel on suur kuivainesisal-
dus ning mis on mõeldud kasutamiseks välistöödel. Tootele on lisatud seenetõrjevahendeid 
ja puidutõrva. Tungib hästi puidupinda ja tagab tõhusa immutuse, moodustades samal ajal 
ilmastikukindla ning aluspinnaga hästi nakkuva kile. Kasutatakse uuel või varem puidukait-
sevahendiga töödeldud puidul. Võib kasutada ka süvaimmutatud puidul, kuid sel juhul võib 
värv erineda värvikaardil toodust. NB! Arvestage sellega, et mõnede Põhjamaades levinud 
männiliikide puhul võib vaik põhjustada nakke-probleeme ning võib vähehaaval tungida läbi 
peitsikile.

Eeltöötlus  Pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja puhastatud lahtistest osakestest ning mikroorga-
nismidest. Varem töödeldud pinnad tuleb pesta tootega Sadolin Cleaner või Pinotex Terre-
ace Cleaner. Eriti määrdunud ja lagunenud pindu tuleb vajaduse korral mehaaniliselt harja-
ga vms töödelda. Loputada põhjalikult ja lasta kuivada. Vana puidukaitsevahendi kiht ja 
lahtised osakesed eemaldada kraabitsa või terasharjaga. 

Kasutamine  Puhtale puidule kanda kaitsekrunt Pinotex Base. Seejärel kanda pinnale 2 kihti toodet Tino-
va Traditional Tixett Transparent Exterior. Toodet Tinova Traditional Tixett Transparent Ex-
terior võib erinevalt paljudest teistest puidukaitsevahenditest üle värvida – ei ohusta voola-
mine või läbipaistvus. NB! Arvestage „üleskeemise” ohuga varem linaõliga töödeldud 
pindadel. Ärge kunagi kandke toodet seinale, millele langeb otsene päikesekiirgus või päi-
kesest soojaks köetud seinale. Põhjala mänd on suur ja paks puuliik, millel on suurem vai-
gusisaldus. Toode võib oksakohtade juures ja muudes vaigurohketes kohtades voolama 
hakata. Selle tulemusena võib puidukaitsevahend halvasti nakkuda või mõne aja pärast 
kooruma hakata. 

Tiksotroopne puidukaitsevahend
 - Suure kuivainesisaldusega
 - Hea ilmastikukindlusega
 - Sisaldab puidutõrva

24 h

6-8
m²/l

10-25°C



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

Tihedus 0,94 kg/l

Kuivaine 45%

Katvus 6–10 m2/l

Pealekandmise viis Pintsel, rull, pihusti

Vedeldi Lakibensiin

Kuivamine (23 °C, 50% RH) Tolmukuiv: 6 tunni pärast 
Läbikuiv: 16 tunni pärast 
Ülevärvitav: 24 tunni pärast

Ladustamine Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutatud toote omadused vähenevad ladustamsel 
kestusega üle 1 aasta.

 

Hooldus  Pindade puhastamine: Töödeldud pindu ei tohi pesta veega enne, kui toode on tahenenud 
(3–4 nädalat). Iga-aastasel pesemisel kasutada pesuvahendit Sadolin Cleaner.

  Pesemine enne ülevärvimist: Töödeldud pindu pesta tootega Sadolin Cleaner ja loputada. 
Tugeva vetikakorra puhul soovitame kasutada pesuvahendit Pinotex Terrace Cleaner.

  Hooldusintervall: Mehaanilised tingimused mõjutavad hooldusintervalli, korduvtöötlust teos-
tada vastavalt vajadusele.

Parandamine / kahjustuste kõrvaldamine  Vigu parandatakse ja parandustöid tehakse sama tüüpi toodetega, mida kasutati ka esma-
töötluse ajal. Kui kasutate teisi tooteid, tuleb veenduda, et nende tüüp vastab esmatöötluse 
ajal kasutatud toodetele. Kahjustuste parandamisel tuleb toimida nii, et tööviis ei erineks 
eelnevatest töötluskordadest. Vt eeltöötluse ja eeltööde ajal kasutatud toodete projektiskee-
mi. Ülevärvimise või värvi muutmise korral tuleb kasutada sama toodet. Pöörduge edasi-
müüja / ehitusfirma poole.

Jäätmekäitlus  Värvi ja lakitoodete ülejääke ja jäätmeid loetakse ohtlikeks jäätmeteks ning need tuleb hävi-
tamiseks viia heakskiidu saanud ohtlike jäätmete kogumiskohta. Jäätmete käitlemisel vt ke-
mikaali ohutuskaardi punkti 8, kus on toodud info isikukaitsevahendite kohta.   
Toote vedelaid jääke ja jäätmeid loetakse ohtlikeks jäätmeteks: 08 01 02 (värvid ja lakid ilma 
halogeenitud lahustiteta). Tühjad ja kuivad pakendid on tavajäätmed.

Tootja  Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

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




