
CHALIX DECOR FINITURA

Kustutatud lubjast, inertsetest marmoriosakestest ning loo-
duslikest täiteainetest koosnev pastalaadne lubikrohv. Lubi-
põhisele tootele iseloomulikud tehnilised omadused (kõrge 
veeaurujuhtivus, loomulik kaitse pinnahallituse vastu), toote 
lai toonigamma ning eriilmelised pinnaefektid teevad deko- 
ratiivkrohvist sobiva toote kasutamiseks nii ajaloo- ja miljöö- 
väärtuslikes, kui ka kaasaegsete hoonetes. Dekoratiivkrohv 
on kergesti pinnale kantav ning heade täite- ja viimistlemis-  
omadustega. 

Lubipõhine sisetööde dekoratiivkrohv 
• Pilkupüüdev dekoratiivne värvipind, pinnaefektideks läikiv  

dekoratiivkrohv (Stucco Lucido) ning lubjapaatina (Calce Patinata)
• Ajastutruu lahendus ajaloolistesse ning miljööväärtuslikesse  

hoonetesse 
• Tegija „käekirjast“ sõltuv ainulaadne tulemus

KASUTUSKOHT
  Sobib seinte, lagede ja dekoratiivsete kujunduselementide (nt sambad) viimistlemiseks 

sisetööl kuivades ruumides, nt elu- ja magamistoas, kontoris ning ühiskondlikes hoone-
tes.

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

samuti krunditud puitlaast- ja puitkiudplaadi viimistlemiseks sisetööl. 

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

pind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast, kriidistest osadest, orgaanikast, 
samuti paakunud või eraldunud kihtidest. Pinna puhastamiseks kasutada leiget või sooja 
vett, tugevasti määrdunud pinna puhul puhastusvahendit. Vana lahtine värv eemaldada, 
nõrgalt seotud pind puhastada kuni kindla aluseni. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind 
karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga.

 

EFEKT – LUBJAPAATINA (CALCE PATINATA)
  Eeltöötlus. Aluspind katta lubipõhise viimistluskrohviga Ecoras, siluda ning lasta enne 

ülevärvimist nõuetekohaselt kuivada. 

  Lõppviimistlus. Pehme pintsliga kanda pinnale esimene kiht toodet Chalix Decor Fini-
tura, millele on lisatud 50 mahuprotsenti vett. Värvitud pinnal lasta kuivada 4–6 tundi, 
seejärel kanda pinnale teine kiht Chalix Decor Finitura’t, millele on lisatud 70 mahuprot-
senti vett. Lasta värvil kuivada 10–15 minutit, misjärel kanda pinnale kolmas, viimane 
kiht Chalix Decor Finitura’t, millele on lisatud 100 mahuprotsenti vett. Kõiges kolmes 
tööetapis kanda värv pinnale pintsliga soovitavalt risti-rästi või ringjaid värvimisliigutusi 
tehes, ühtlustades hoolikalt värvitavat pinda. 
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ELEGANT
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EFEKT - LÄIKIV DEKORATIIVKROHV (STUCCO LUCIDO)
  Eeltöötlus. Pind tasandada sobiva Ecoras lubikrohviga, kuivanud pind lihvida peene 

liivapaberiga (nr 240), töö lõppedes puhastada pinnalt lihvimistolm. Tolmu sidumiseks 
ning pinna imavuse ühtlustamiseks kruntida lubikrohviga kaetud pind kruntvärvi Silikat 
Base ja vee seguga 1:1. Valmis lahus kanda pinnale pintsliga risti-rästi värvimisliigutusi 
tehes, vältides lahuse voolamist pinnal. Töödeldud pinnal lasta nõuetekohaselt kuivada.

  Lõppviimistlus. Kumerate nurkadega terasspaatliga (veneetsia kelluga) kanda pinnale 
esimene kiht vedeldamata dekoratiivkrohvi Chalix Decor Finitura. Pinnal lasta kuivada 
15–20 minutit, seejärel poleerida pind kellu küljega. NB! Jälgida, et poleerimise käigus 
ei tekitataks pinnale spaatli äärega triipe. Sarnaselt esimese kihiga kanda pinnale teine, 
soovi korral ka kolmas kiht dekoratiivkrohvi Chalix Decor Finitura, lastes kihtide vahel 
pinnal kuivada 15-20 minutit. Iga kihi järgi teostada pinna poleerimine. Vajadusel vedel-
dada dekoratiivkrohvi puhta veega (maks 5%). Pinna peenpoleerimiseks võib kasutada 
ka polüetüleen-poleerimiskilet. 

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 ning vedeldamise järgselt toodet hoolikalt segada. Suured pinnad 
värvida ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades.

•  Suurt pesu- ja koormuskindlust nõudvad pinnad on soovitav dekoratiivvärvimise järgselt 
katta loodusliku karnauba vesivahaga. NB! Vaha võib aluspinna värvitooni tumedamaks 
muuta.

•  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. Kuna Chalix Decor Finitura puhul on tegemist lubipõhise 
tootega, mis oma olemuselt on valgendava toimega, võivad toonitud värvid vähemal või 
suuremal määral erineda värvikaardist näidatust, eriti küllastunud toonid.

PINNA PUHASTAMINE
  Ekspluatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett 

või nõrgalt leeliselist puhastusvahendit ning pehmet käsna. Mitte kasutada orgaanilisi 
lahusteid sisaldavaid aineid. Vältida pinna poleerimist. 

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht  Sisetööd

Sideaine  Kaltsiumhüdroksiid

Tihedus  1,51 ± 0,05 kg/dm³

Kuivaine osakaal  57±2% (kaalu järgi), 80±2% (mahu järgi)

Läige (Gardner 60°)  Matt, poleerimise järel muutub läikivaks

Kihi paksus (EN 13300)  E4 > 200 μm ≤ 400 μm

Tera suurus (EN 13300)  S1 peen, < 100 μm

Katvus (1 kiht)  8-9 m2/l (Stucco Lucido), 11-12 m2/l (Calce Patinata)

Kuivamine (23 ºC, RH 65%)  Puutekuiv 1- 2 tunni pärast, pinna ülevärvimine sõltuvalt valitud efektist

Vedeldi  Vesi; värvile lisatava vee hulk sõltub valitud efektist

Toonimine  Värvikaart - Chalix Decor Finitura, 5051, baastoonid W05, M15, N00

Töövahendid  Pehme karvaga pintsel või terasspaatel (veneetsia kellu)

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  5 l ja 15 l
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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.

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS
•  Ettevaatust - toode sisaldab kaltsiumhüdroksiidi, põhjustab raskeid silmakahjustusi. 

Kanda kaitseprille või kaitsemaski. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme mi-
nuti jooksul ettevaatlikult veega. Võtta viivitamata ühendust Mürgistusteabekeskuse või 
arstiga. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult 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 < 10 g/l

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


