
Sobivad aluspinnad Kulu

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Ca 120ml/m² ühekordsel katmisel. Täpne materjalikulu teha kindlaks

proovikatmise teel. 

Töötlemine
Tolm, õli, vaik, vanad lahtised värvikihid ja mustus sobiva tööriistaga 
põhjalikult eemaldada. Vanad läikivad lakikihid lihvida. Värv korralikult läbi 
segada, pinnale kanda pintsli, rulli või pihustamismeetodil min +8 °C 
juures. Pinnale kanda 2 kihti. Töötlemata puit välistingimustes kruntida 
eelnevalt  tootega Alpina GRUNDIERUNG FÜR HOLZ (Alpina 
puidukrunt). Kasutada spetsiaalset akrüüllaki pintslit või rulli. Tööriistad 
puhastada vee ja seebiga. 

Krunt

Lahjendamata Alpina GRUNDIERUNG FÜR HOLZ (Alpina puidukrunt). 
Vahekiht ja lõppviimistlus 
Lahjendamata Alpina AQUA FURNITURE.

Värvitoonid/toonimine
Toode on läbipastev. Toonitav toonimismasinaga ColorMix 
puiduvärvitoonidesse.

AQUA FURNITURE

Pakendi suurus

0,75l ; 2,5l

Tervisliku ruumikliima jaoks

Alpina vesialuseline mööblilakk 

Tootekirjeldus

 www.alpinacolor.ee

Puit, puitehitusdetailid
Vanad kandvad värvikihid 
Raud/teras/alumiinium/vask 
Kõva PVC ja teised tugevad plastikud

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 2 
tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast. Madalmad temperatuurid ja 
kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.  

Säilitab puidule omase välimuse ning pealispind on sile, kiiresti kuivav, 
mittekolletuv, kulumiskindel ja väga hästi puhastatav. Väga ilmastikukindel 
ja stabiilse läikega. Töötlemise ja kuivamise ajal vähese lõhnaga, kuna 
toode on veepõhine.

Akrülaatdispersioon, vesi, glükool/glükooleeter, lisandid. ELi piirväärtus 
antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (Kat.A/
d): 130 g/l. Käesolev toode sisaldab max 30 g/l LOÜ-d.

Koostis

− Säilitab puidu loomuliku välimuse
− Suurepärane niiskuskaitse
− Väga hästi puhastatav
− Tervislik ruumikliima

Omadused

Kaitsva ning väga hästi puhastatava pealispinna saavutamiseks mööblil ja 
teistel puitpindadel (parketil kasutada toodet Alpina PARKETT). Sobib

lasuuriga kaetud ja viimistlemata puidule sise- ja välistingimustes. Tagab 
suurepärase niiskuskindluse. Parimad lahendused tervislikuks eluks.

Läikeaste

Läikiv + siidjasmatt

Värv korralikult segada. Pinnale kanda akrüülvärvi pintsli, rulli 
või pihustiga. Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +8 °C (õhk 
ja pealispind). Töövahendid puhastada koheselt seebi ja veega.

Toote eelised Töövahendid / temperatuur

Kuivamisaeg

TOODE ÜLEVAATLIKULT 
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ColorMix



Aluspind Kasutusala Vaheviimistlus Lõppviimistlus

sisetööd Alpina AQUA 
FURNITURE

Alpina AQUA 
FURNITURE 

välistööd 
1) Alpina AQUA 

FURNITURE
Alpina AQUA 
FURNITURE 

Vanad kandvad 

värvikihid
sise/ välistööd Alpina AQUA 

FURNITURE

Pintsel Rull Pihusti

ml/m² 100-120 100-120 100-120

Kulu

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötlemise ja kuivamise ajal 
hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitstamine on 
tööde ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel pesta koheselt veega. 
Vältida toote sattumist kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. 
Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Vältida 
pihustussudu sissehingamist.

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud 
tootejäägid utiliseerida olmeprügina.  

SIA DAW BALTICA Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa 
Tel (+372) 600 0690, info@alpinacolor.ee, www.alpinacolor.ee

Tehniline informatsioon nr 436 seisuga aprill 2019

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja meie 
kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti tingimuste rohkust on 
aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide ettenähtud 
kasutuseesmärgile sobivust konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni 
ilmumisel muutub käesolev trükis kehtetuks.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 

°C ega tõusta üle +20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 24 kuud.

Tähelepanu Jäätmekäitlus

Aluspinna ettevalmistus Krunt

Puit, puitehitusdetailid lihvida/ puhastada Alpina AQUA FURNITURE, 
10-15% lahjendada

lihvida/ puhastada Alpina GRUNDIERUNG FÜR 
HOLZ (Alpina puidukrunt)

lihvida/ töödelda leelisega Alpina AQUA 
FURNITURE 

Kahjustatud kohad

vastavalt aluspinnale 

eeltöödelda ja kruntida

1) Välistingimustes sobib vaid puidule mis ei asu ilmastikumõjude all, puudub UV kaitse.

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

AQUA FURNITURE

Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust 

takistavad ained nagu õli ja rasvad. 
Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani. 
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TÄIENDAV TEAVE

KONTAKT 




