
PARIM KAITSE
PUITPINDADELE
Alpina puidutooted

Alpina toob kodu majja.
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Perfektse tulemuse saamiseks viimistle 
puitpindu Alpina toodetega! Tänu toode-
te silmapaistvatele kaitseomadustele ja
suurepärasele värvivalikule saab puit 
individuaalse väljanägemise ja näeb 
pikka aega välja nagu uus. Ole loomin-
guline ja lase oma fantaasial lennata.

Teadus- ja arendustegevuses enam kui 
100-aastase kogemusega Alpina pakub laias 
valikus tooteid kõige erinevamatele puidust 
aluspindadele. Olgu tegemist puitpõranda-

te, akende, uste, terrasside või parketiga – 
Alpina toodete seast leiad enda jaoks sobiva.

Kõik Alpina tooted on kasutamisel ja kui-
vamisel peaaegu lõhnatud ning neid 
on mugav peale kanda. Leiad meie too-
tevalikust ka veepõhised lakid ja -õlid, 
mis tagavad kvaliteetse ja tervisliku 
elukeskkonna ja tervisliku sisekliima.

LASE PUIDUL
MÕJULE PÄÄSEDA
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Alpina spetsiaaltooted puidule

Öl für Terrassen Möbel Aqua Möbel

Parkett Lasur für Holz Yacht

Fenster und Tür Grundierung für Holz
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• Kas otsid spetsiaalselt hooldusõli oma puitterras-
sile või -põrandale?

• Õli, mis säilitaks puidu loomuliku tekstuuri?

• Mis tagaks kaitse niiskuse eest nii sise- kui välis-
tingimustes?

• Siis on õige valik Alpina Öl für Terrassen.

Alpina Öl für Terrassen on puiduhooldusvahend, mis kait-
seb suurepäraselt niiskuse ja mustuse eest. See on kulumis-
kindel, elavdab värve ja säilitab sealjuures puit-terrasside, 
-põrandate ja teiste puidust esemete ainulaadse struktuuri.

Hooldusõli Alpina Öl für Terrassen on veepõhine ning
kasutamise ja kuivamise ajal peaaegu lõhna-
tu. Seega on õli ruumiõhu suhtes täiesti kahjutu.

ÖL FÜR TERRASSEN 
Ideaalne kaitse puitpõrandatele

Omadused

- Tagab ruumis tervisliku kliima
- Ideaalne kaitse mustuse ja niiskuse eest
- Toob esile puidu elava ja aegumatu toime
- Säilitab puidu loomuliku struktuuri

Pakend: 0,75l; 2,5l
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Hele Keskmine Tume

Öl für Terrassen värvitoonid

Alpina Öl für Terrassen kaitseb pindu nende halline-
mise eest ja annab neile uue elu. Sobib ideaalselt puit-
pindade töötlemiseks nii sise- kui välistingimustes, nt 
puitmajadele, aiamööblile, siseruumides asuvatele 
puidust pindadele, laste mänguasjadele, terrassipar-
ketile ja kõvadele puiduliikidele. 
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• Kas vajad mööblilakki, mis säilitab Sinu mööbli 
tekstuuri ja toob selle esile?

• Lakki, mis tagab ideaalse niiskuskaitse?

• Soovid lakki, tänu millele on Sinu puitmööbel 
nagu uus?

• Siis on õige valik Alpina Möbel.

See spetsiaalne läbipaistev lakk rõhutab Sinu mööbli 
tekstuuri nii sise- kui välistingimustes ning kaitseb samal 
ajal puitu ilmastikumõjude, kulumise ja niiskuse eest.

Lisaks on lakki meeldivalt kerge peale kanda, see 
on praktiliselt lõhnatu ja kuivab kiiresti. Alpina
Möbel muudab pinnad siledaks ja annab neile 
püsiva läikega pinnad, mida on väga lihtne puhastada.

Parkettpindadele sobib spetsiaallakk Alpina Parkett.

MÖBEL
Noorenduskuur Sinu mööblile

Omadused

- Puidu optiliste omaduste perfektne säilitamine
- Suurepärane niiskuskaitse
- Lihtne puhastada

Pakend: 0,75l; 2,5l

Läikeaste: siidjasmatt ja läikiv
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Nõuanne: sega toode hoolikalt läbi ja kanna pintsli, rulli või pihus-

tusseadmega pinnale. Temperatuur peab pealekandmise ajal olema 

vähemalt +5 ºC. Pinnale kanda kaks kihti. Välistingimustes olevad 

viimistlemata puitpinnad katta eelnevalt tootega Alpina Grundierung 

für Holz. UV-kiirguse kaitseks soovitame välistingimustes puitpinnad 

katta toonitud Alpina Lasur für Holziga.
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• Kas vajad mööblilakki, mis säilitab Sinu mööbli 
tekstuuri ja toob selle esile?

• Lakki, mis on pealekandmisel ja kuivades 
peaaegu lõhnatu?

• Mis oleks Sinu lemmiktoonis?

• Siis on õige valik Alpina Aqua Möbel.

See eriline läbipaistev lakk sobib nii sise- kui välistöödeks 
ja aitab rõhutada puidu tekstuuri. Samal ajal kaitseb see 
puitu ilmastikumõjude, kulumise ja niiskuse eest. Alpina 
Aqua Möbel säilitab Su lemmiktooni intensiivsuse, tagab 
värvuse püsimise pikaks ajaks ning kaitseb kolletumise eest.

Lakki on meeldivalt kerge peale kanda, see on praktiliselt 
lõhnatu ja kuivab kiiresti. Alpina Möbel annab mööblile 
siledad ja püsiva läikega pinnad, mida saab väga lihtsalt  
puhastada.

AQUA MÖBEL
Noorenduskuur Sinu mööblile

Omadused

- Tagab ruumis tervisliku kliima
- Puidu optiliste omaduste perfektne säilitamine
- Suurepärane niiskuskaitse
- Lihtne puhastada

Pakend: 0,75l; 2,5l

Läikeaste: siidjasmatt ja läikiv
LAI  VALIK 
VÄRVITOONE
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Nõuanne: toode Alpina Aqua Möbel on veepõhine ning kasutamise ja kuivamise 

ajal peaaegu lõhnatu. Seega on õli ruumiõhu suhtes täiesti kahjutu ning võid ruumi 

laki kasutamise ja kuivamise ajal ilma igasuguste piiranguteta edasi kasutada.

Sega toode hoolikalt läbi ja kanna pintsli, rulli või pihustusseadmega pinnale. Tem-

peratuur peab pealekandmise ajal olema vähemalt +5 ºC. Kanda pinnale kaks kihti. 

Välistingimustes olevad viimistlemata puitpinnad katta eelnevalt tootega Alpina 

Grundierung für Holz. Päikese UV-kiirguse kaitseks soovitame välistingimustes puit-

pinnad katta toonitud Alpina Lasur für Holziga.
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• Kas otsid oma parketile ideaalset viimistlust?

• Vahendit, mis peaks vastu igapäevasele koor-
musele, oleks kriimustuskindel ja mida oleks lihtne 
puhastada?

• Ja mis tagaks optimaalse kaitse niiskuse eest?

• Siis on õige valik Alpina Parkett.

Sa ei pea enam oma põrandate pärast muretsema, sest
Alpina Parkett kaitseb neid kriimustuste ja veeplekkide eest. 

Alpina Parkett sobib ideaalselt siseruumides kasutamiseks, 
sest see on pealekandmisel ja kuivades peaaegu lõhnatu.

PARKETT
Täiuslik kaitse Sinu põrandatele

Omadused

- Täiuslik kriimustuskindel pind
- Lihtne puhastada
- Erinevad dekoratiivsed lahendused

Pakend: 0,75l; 2,5l; 5l; 10l
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Alpina Parkett sobib hästi eriti suurt koormust taluvatele pindadele 

siseruumides. Sellega viimistletud põrandat on eriti kerge hooldada: 

seda võib pesta vee, seebi ja majapidamises kasutatavate puhastus-

vahenditega.

Nõuanne: efektse ja põneva lahenduse saavutamiseks soovitame puit-

pinnad eelnevalt katta toonitud Alpina Lasur für Holziga.
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• Kas otsid ideaalset lasuuri, mis sobiks igale puit-
pinnale ja oleks Su lemmiktoonis? 

• Mis sobiks nii sise- kui välistingimustesse ja mis 
kaitseks ilmastikumõjude ja niiskuse eest?

• Lasuuri, mis on vastupidav ultraviolettkiirgusele 
ja elavdab värvitavaid pindu?

• Siis on õige valik Alpina Lasur für Holz.

Õhukese kihina pealekantav Alpina Lasur für 
Holz mitte ainult ei säilita puitpindade ainulaad-
set tekstuuri, vaid elavdab ka nende värvi. Nii 
on võimalik anda ka Sinu põrandale uus ilme! 

Lisaks on lasuuri meeldivalt kerge peale kanda. Kuna värv 
kuivab kiiresti, lihtsustab see järgnevat viimistlustööd.

Alpina Lasur für Holz on hästi hingav ja vett hül-
gav värvikiht, mis tagab pindadele perfektse kaitse
ilmastikumõjude ja niiskuse eest. Lasuur viimistleb 
puitpinnad pikaks ajaks, laskmata neil kiirelt laguneda.

LASUR FÜR HOLZ
Täiuslik viimistlus puitpindadele

Omadused

- Suurepärane kaitse ilmastikumõjude ja vee 
eest
- Mööbliesemete ning põrandate puhul võimalik 
kasutada peitsina! 
- Väga vastupidav, ei kooru maha

Pakend: 0,75l; 2,5l; 10l
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Eebenipuu Tamm Kastan Mänd

Kirsipuu Mahagon Pähklipuu Piinia

Tiik Kreeka pähkel Valge Roheline

Lasur für Holz värvitoonid



14 

• Kas otsid täiuslikku viimistlusvahendit oma paadi 
puitpindadele?

• Vahendit, mis on ühtaegu vastupidav nii mage-
dale kui soolasele veele?

• Mis oleks eriti kauakestev ja kriimustuskindel? 

• Siis on õige valik Alpina Yacht.

Spetsiaalne paadilakk Alpina Yacht kaitseb paati nii mage- 
kui merevee eest peal- ja allpool veepiiri.  Lakk tagab 
kauakestvad ja kriimustuskindlad kattekihid, on hõõrde-
kindel ja sobib ideaalselt elastsete pindade saavutamiseks.

Lisaks on see nii värvimise kui kuivamise ajal praktiliselt 
lõhnatu.

YACHT
Ideaalne kaitse paadile

Omadused

- Säilitab ideaalselt puidu tekstuuri
- Magevee- ja mereveekindel
- Eriti kauakestev ja kriimustuskindel

Pakend: 0,75l; 2,5l
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Loomulikult võid kasutada toodet Alpina Yacht ka teistel puit-

pindadel– see sobib eriti hästi suurt koormust taluvatele puit-

pindadele ja säilitab puidu ainulaadsed optilised omadused.

Nõuanne: päikese UV-kiirguse kaitseks soovitame välistingi-

mustes puitpinnad katta toonitud Alpina Lasur für Holziga.
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• Kas vajad oma akendele ja ustele perfektset 
kattekihti?

• Vahendit, mis kaitseks nii ilmastikumõjude kui 
niiskuse eest?

• Mis oleks kriimustuskindel ja mida on kerge 
puhastada?

• Siis on õige valik Alpina Fenster und Tür.

Fenster und Tür on alküüdvaikvärv uste ja akende värvimi-
seks sise- ja välistingimustes.

Toote kasutamisel saavutatakse väga hästi puhastatav,
kriimustuskindel ja kauakestev pealispind, värv katab hästi 
nurki.

Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga.

FENSTER UND TÜR
Täiuslik kaitse akendele ja ustele

Omadused

- Ideaalselt kattev pealispind
- Suurepärane kaitse ilmastikumõjude ja 
niiskuse eest 
- Lihtne puhastada

Pakend: 0,75l; 2,5l
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Peale selle, et värvi on meeldivalt kerge pea-
le kanda ja see on praktiliselt lõhnatu, värv ka 
kuivab kiiresti– seega võib toodet Alpina Fenster 
und Tür kasutada nii sise- kui välistingimustes.
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• Kas soovid ideaalselt värvitud puitpinda?

• Pinda, mis oleks vetikate ja seente tekke eest 
võimalikult hästi kaitstud?

• Siis on õige valik Alpina Grundierung für Holz.

Õhukese kihina pealekantav ja vett hülgav immutuskrunt 
sobib töötlemata puidule välistingimustes. Seejuures
säilib puidu loomulik tekstuur ja puit on seente ja vetikate 
tekke eest kindlalt kaitstud. Krunt Alpina Grundierung für 
Holz laseb puidul hingata ja kaitseb puitu niiskuse eest.

Krunt kuivab kiiresti ja on värvimise kui ka kuivamise ajal 
peaaegu lõhnatu. 

GRUNDIERUNG FÜR HOLZ
Krunt ideaalsetele puitpindadele

Omadused

- Alus kauakestvale viimistlusele
- Vähendab vetikate ning seente teket
- Säilitab ideaalselt puidu tekstuuri

Pakend: 0,75l; 2,5l; 10l
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Alpina Grundierung für Holz on täiuslik krunt 
Alpina värvide või lasuuride jaoks. Sobib kõigi-
le puiduliikidele ning tagab kauakestva kaitse.
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Nii õnnestub kõikide kattekihtide tegemine

Viimistlemata puit tuleb kindlasti üle värvida, et seda kolletumise ja kõdunemise eest 
kaitsta. Eriti välistingimustes – niiskus, päikese- ja UV- kiirgus avaldavad puidule kahju-
likku mõju. Kui töödelda pindu Alpina puidukaitsevahenditega ja järgida nende peale-
kandmisel meie nõuandeid, siis on puit tuule, vihma jm ilmastikumõjude eest kaitstud.

Tööriistad
- Kvaliteetse tööriista kasutamine parandab tunduvalt töö-
tulemust.

-  Järgi puidu jaoks mõeldud lakkide, värvide ja lasuuride 
pealekandmiseks häid tööriistu valides pintslite ja rullide 
tootjate nõuandeid ja kasuta ainult pealekantava materjali 
jaoks sobivat tööriista.

Pealekandmine
- Alpina kõiki puidu töötlemiseks mõeldud tooteid tuleb 
enne pealekandmist (aga ka aeg-ajalt) põhjalikult segada.
- Meie tooteid võib kohe pinnale kanda ja neid ei ole vaja 
spetsiaalselt vedeldada.
- Jälgi temperatuuri: puidu töötlemise ajal peab tempera-
tuur olema vähemalt + 5 ºC.

Eeltööd
- Mittekandvad kattekihid, mis näevad väliselt veatud välja, 
kuid mis aluspinnaga kindlalt ei nakku, tuleb eemaldada.

- Karedat ja ilmastikumõjude tagajärjel kahjustunud puitu 
tuleb lihvida, et mittenakkuvad osad eemaldada.
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Alpina toodetel kasutatud sümbolite seletused

 Värv on toonitav.

Loodussõbralik

Sobib seinte ja lagede 
värvimiseks.

Sobib välispindade värvimiseks.

Ilmastikukindel

Sisaldab lahustit.

Krunt-, vahe- ja lõppkiht ühes

Värvitud pinda saab puhastada. 
Kattekiht saavutab lõpliku 
tugevuse ca 4 nädala pärast.

Kuivamisaeg

Toode segada korralikult läbi.

Tööriistad puhastada veega.

Tööriistad puhastada lahustiga.

Pinda võib pesta.

18 m2/м2

2,5  l/л
Kulu purgi kohta
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+ 5°C
min  

Madalaim lubatud 
töötlemistemperatuur (õhk ja 
aluspind)

Pinnale kanda üks kiht.

 
+

 25 m²

2,5 l

 Kulu ühe kihi kohta

Kaitseb sambla ja vetikatega 
saastumise eest.
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www.alpinacolor.ee


