
ELEGANT

ALPHA PIXAR

Lateksvärvi lisand seinte ja lagede efektvärvimiseks. Lisand 
muudab värvi lasuurseks ning pikendab värvi kuivamisaega, 
võimaldades seeläbi eriilmeliste dekoratiivsete tulemuste 
saamist. Kombineerides tootega Pixar erinevaid värvitoone, 
töövahendeid ja värvimistehnikaid, saab pinnale anda 
unikaalse ja fantaasiarikka välimuse.

Lisand lasuurvärvimiseks
• Muudab pinnavärvi lasuurseks
• Värvitav pind püsib kauem niiske, võimaldades pinda pikemalt 

töödelda
• Isikupärane ja unikaalne tulemus

KASUTUSKOHT
  Sobib seinte ning lagede värvimiseks kuivades ruumides, nt elu- ja magamistoas, konto-

ris ning ühiskondlikes ruumides.  

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

värvimiseks sisetööl.

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

tav pind peab olema sile, kuiv ning puhas tolmust, rasvast, kriidistest osadest, orgaa-
nikast, 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. Aluspinnas olevad eba-
tasasused pahteldada, pahteldatud pind lihvida liivapaberiga ühtlaseks ning eemaldada 
lihvimistolm. 

KRUNT- JA ALUSVÄRVIMINE
  Poorne imav pind (nt pahteldatud pind, eelnevalt viimistlemata mineraalpind või kips-

plaat) kruntida värviga Grund+, Stopgrund või Expert 2. Läikiva värviga (nt alküüd- või 
õlivärviga) kaetud või ebaühtlase imavusega pind kruntida värviga Bindo Base. Pind 
värvida 1-2 kihi sobivas toonis pinnavärviga ning lasta  nõuetekohaselt kuivada.

LASUURVÄRVIMINE
  Lasuurvärvimiseks vajaliku segu valmistamiseks lisada 1 osale veepõhisele pinnavärvi-

le (nt Expert, Bindo) 1…4 osa värvilisandit Pixar. Lisatava Pixari määr sõltub soovitud 
pinnaefektist ning ruumitemperatuurist. 
Valmis segu kanda pinnale kas kohe valitud töövahendiga või algul rulliga ja seejärel 
kujundada soovitud muster nt käsna, pintsli, harja või paberiga. Sõltuvalt valitud töö-
vahendist, värvitoonist ning töövõtetest saab pinnale anda põneva küllusliku tulemuse. 
Lasuurvärviga kaetud pinna pesukindluse tõstmiseks võib kuivanud pinna katta veepõhi-
se pinnalakiga.
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IDEID LASUURVÄRVIMISEKS
  Lasuurvärvi eemaldamine pinnalt. Aluspinnale kantud värvisegu osalise eemaldamisega 

saab pinnale anda pehme ja korrapäratu ilme. Töövahendina kasutada kergelt niisket 
puuvillast lappi, mis vormitakse ümaraks padjakeseks. Töötada pehmete ringlevate 
liigutustega akna pesemisele vastupidises suunas senikaua, kuni aluspinna värv paistma 
hakkab. Lappi võib asendada ka kuiva riide, rulli või mõne muu imava materjaliga. Siluda 
nurki ja üleminekuid, et tulemus oleks ühtlane. 
 
Lasuurvärvi kandmine pinnale pintsliga. Nimetatud moodus annab lõpptulemusena 
triibulise pinna, kus triipude välimus sõltub valitud pintslist. Triibutada võib ka risti-põiki 
või teha rangelt vertikaalsed jooned, mis muudavad ruumi kõrgemaks ning elegantse-
maks. Enne valmissegusse kastmist teha pintsel märjaks. Kui pintslijäljed tunduvad liiga 
teravad, võib pintslit iga kord peale kasutamist uuesti niisutada, et pind tuleks siledam. 
Liiguta pintslit pinnal kiiresti, siludes hoolikalt tekkivad nurgad. 
 
Lasuurvärvi kandmine pinnale lapiga. Tõeliselt põneva tulemuse saamiseks kanda vär-
visegu pinnale kokkurullitud lapi abil. Selline meetod annab meeldivalt pehme välimuse 
ning jätab mulje liikumisest. Kasta lapp segusse, väänata kergelt ja rullida kokku. Rullida 
lappi seina mööda üles nii, et surve lapile oleks ühtlane kogu töö jooksul. Vältida liiga 
tugevat vajutamist lapile, samas mitte lasta ka lappi seinast eemale. Ühendada omava-
hel mustriread, iga kord veidi eelmise serva pealt alustades. Sel moel saab terve sein 
ühesuguse struktuuri. 
 
Lasuurvärvi kandmine pinnale käsnaga. Rohke värvi kasutamine annab silmatorkava ja 
stiilse tulemuse, mati läikega värvi ning pooltoonide abil saab luua pehme ning veidi 
uduse pinna. Niiske looduslik käsn kasta valmistatud segusse, üleliigne värv pigistada 
käsnast välja, näiteks värvialusele. Vajutada seinale soovitud muster, töötades korraga u 
1 m² suurusel pinnal. Käsnaga töötades on tähtis peita üleminekud ja servad. Ühesugu-
se surve ning töötempo hoidmine tagab pinnale ühtlase välimuse.

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.

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 või nõrgalt leeliselisi puhastusvahendeid. Mitte kasutada 
orgaanilisi lahusteid sisaldavaid aineid. 
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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.

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht  Sisetööd

Tihedus  1,04 kg/dm³

Kuivamine (20 ºC, RH 65%)  Ülevärvitav u 24 tunni pärast sõltuvalt värvile lisatud Pixari hulgast

Värvus  Värvitu

Töövahendid  Pintsel, rull, käsn, efektrull, lapp, ajaleht, kilekott vms. töövahend

Töövahendite puhastamine  Veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine  Hoida toodet suletud taaras kuivas ja jahedas. Kaitsta toodet külmumise eest! Säilib ava-
mata originaaltaaras vähemalt 24 kuud alates tootmisest.

Pakendi maht  1 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 < 50 g/l

ESINDAJA
  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299


