
Puitfassaadid

TINOVA 
TRANSPARENT EXTERIOR

Omadused  Poolmatt lasuurne puiduvärv. Võrreldes analoogsete puidukaitsevahenditega on tootel  
Tinova Transparent Exterior märksa suurem kuivainesisaldus. Toode imendub sügavale 
puitu, tasandub hästi ning tagab pinnale tõhusa kaitse niiskuse vastu. Sisaldab puidukaitse 
toimeaineid kaitsmaks pinda hallitusseente eest (mõju ajaline kestvus oleneb ehitise konst-
ruktsioonist ja keskkonnatingimustest). Toonitav.

Sobivad aluspinnad  Toode on mõeldud eelnevalt töötlemata saetud või hööveldatud puitpinna viimistlemiseks, 
samuti enamike varem vee- või lahustipõhise puidukaitsevahendiga kaetud puitpindade 
ülevärvimiseks. Sobiv lahendus puitfassaadide, -piirete, -aedade ja -liistude värvimiseks 
välistööl.

Kasutuspiirangud  Toote kuivamisaja pikenemist on täheldatud eksootiliste puiduliikide nagu sekvoia, seeder, 
tiik, lehis, samuti eelnevalt termotöödeldud puidu värvimisel. Mitte kasutada toodet seen-
haigustest kahjustatud puidu värvimiseks. Toode ei sobi täiskatva värviga kaetud pinna, 
samuti bituumenit sisaldava toote/pinna viimistlemiseks. 

Pinna immutamine  Uus, eelnevalt töötlemata puit, samuti puhta puiduni puhastatud pind immutada 1 kihi vee-
põhise immutuskrundiga Pinotex Wood Primer. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja -detai-
lide otsapindasid, immutades neid küllastumiseni. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immu-
tatud pinnal kuivada vähemalt 16 tundi.  

Lõppviimistlus  Pinna lõppviimistlus teha 2 kihi sobivat tooni lasuurse puiduvärviga Tinova Transparent 
Exterior. Heledama tooni saamiseks võib pigmenteeritud toonile lisada 30-50% värvitut 
toodet Tinova Primer Exterior. Toode kanda pinnale pideva kihina pikki puidusüüd. Värvimi-
sel vältida ülekatteid ning liiga õhukese kihi pinnalekandmist. Töövahendina kasutada soo-
vitavalt pintslit. 

Värvimistingimused  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10…25°C (soovitavalt  
+18±2°C), suhteline õhuniiskus 40-80 %. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kas-
te), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes. Värvimine niiske ilmaga või lubatust 
madalamal temperatuuril vähendab toote imendumist puitu, halvendab naket pinnaga ning 
pikendab toote kuivamisaega.

Veepõhine lasuurne puiduvärv
 - Suure kuivainesisaldusega välistööde lasuurvärv
 - Moodustab pinnale kulumiskindla, hea niiskuskindlusega värvkatte
 - Süsteemse viimistluse korral (immutamine ja kaks pinnaviimist-

luskihti) tagab puitpinnale pikaajalise, testidega tõestatud kuni 8 
aastase kaitse ilmastikumõjude vastu

POOL-
MATT

12 h

8-10
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  Modifitseeritud alküüdemulsioon.

 Tihedus ~ 1,0 kg/l 

Kuivaine osakaal 32 % (mahu järgi)

Läige poolmatt

Katvus  8-10 m²/l (1 kiht) hööveldatud puit,  
3-5 m²/l (1 kiht) saetud puit.

Kuivamine (23 °C, 50% RH) Tolmukuiv 5 tunni pärast. 
Ülevärvitav 12 tunni pärast.

Vedeldi  Värv on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.

Toonimine Toonimine Acomix toonimissüsteemis. Baastoon – BC/CLR (värvitu).

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  0,9; 2,25; 9 L (värvitu baas).
 

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 esimene viimistluskiht teha võimalikult varases etapis. Viimistlema-
ta puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb nii puidu kvaliteet kui viimistlusvahendi nake 
puidu pinnaga. 

Oluline märkus  Värvitooni erinevus originaaltoonist võib olla põhjustatud viimistletava puidu sordist või puit-
pinna viimistlustasemest (saetud, hööveldatud puit), värvi pinnalekandmise meetodist või 
valguse langemise nurgast, samuti aluspinna imavusest või ilmastikuoludest värvimise ajal 
ning ei ole põhjus reklamatsiooniks. Soovitatav on enne lõpliku värvitooni valimist proovida 
seda väljavalitud puiduliigil. 

Pinna puhastamine  Ekspluatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraal-
set puhastusvahendit. Vältida orgaanilisi lahusteid (nt. alkoholi) sisaldavaid puhastusvahen-
deid. Pesemiseks kasutada soovitavalt leiget pesuvett, tuline vesi võib värvikihti pehmenda-
da ning puhastamist raskendada. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale 
puhastamist loputada pinda puhta veega. 

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.

Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus  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




