
Värvitul aluspinnal toonitakse puidutooni ColorMix süsteemis.

Valmistoonid:

Norra valge

Kuuseroheline

Küpress

Kask

Seeder

Tume vaher

Eebenipuu

Kuldne mänd

Pähklipuu

Tume mahagon

Tume tamm

Tume palisander

Värvitu

siidjasmatt

Alpina LASUUR PUITFASSAADIDELE – Sinu 

soovitud puidutoon

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib pinna uue kihiga katta 8 tunni 

pärast.

Õhuke kiht puidulasuuri väli- ja sisetöödeks säilitab puidu struktuuri 

ning kaitseb seda suurepäraselt ilmastiku ja vee mõjude eest. Lasuur 

kaitseb pinda seente ja vetikatega saastumise eest ning tagab  

puitfassaadile pikaajalise kaitse.

Töövahendid/temperatuur

Koostis 

Muutuva mahuga puidust ehitusdetailid. Puit peab olema 

imamisvõimeline. Pind peab olema puhas, kandevõimeline ja ilma 

eralduvate aineteta. Välitöödel ei või puidu niiskus ületada lehtpuudel 

12% ja okaspuudel 15%.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kaitseb ilmastikutingimuste ja niiskuse eest

Värskendab puidutooni

Kaitseb puidu struktuuri

Suurepärase püsivusega, ei kooru

Põhikate VÄLITÖÖDEL:

Kanda peale lahjendamata Alpina Grundierung für Holz.

Vahekate ja lõppkate SISE- ja VÄLITÖÖDEL:

Kanda peale lahjendamata Alpina LASUR FÜR HOLZFASSADEN.

Välitöödel kasutada ainult toonitud lasuuri, et tagada kaitse UV-kiirguse eest.

Alküüdvaigud, lakibensiin, pigmendid, lisandid.

EL piirväärtus LOÜ (VOC) kogusele selles tootes (Kat A/f): 700 g/l. Toode 

sisaldab maksimaalselt 580 g/l LOÜ (VOC). See toode on EL määruse nr 

528/2012 alusel „töödeldud toode“ (ei ole biotsiid) ja sisaldab biotsiidi aktiivainet: 

propikonasool (CAS 60207-90-1).

Toote eelised

Kuivamisaeg

LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Pakendi suurus

0,75 l, 2,5 l, 10 l

Läikeaste

Toote kirjeldus

Sobivad aluspinnad

Lisainfo: www.alpinacolor.ee

Mustus, kooruv vana värv ja pudenevad puiduosakesed tuleb hoolikalt 

eemaldada vastavate töövahenditega. Lasuuri intensiivselt segada. Kanda peale 

pintsliga temperatuuril alla +5 °C ja viia puidupinna sisse. Optimaalse tulemuse 

saavutamiseks välitöödel katta enne Alpina puidukrundiga ja seejärel kahe kihi 

lasuuriga. Ääred ja otsad katta suunaga vastu kiudu 2–3 korda kuni 

küllastumiseni. Ideaalse tulemuse saavutamiseks soovitame 12 kuu pärast 

kanda peale veel ühe kihi lasuuri.

Kulu: üks kiht umbes 100 ml/m2, olenevalt puidu liigist ja eeltöötluse viisist. 

Kanda ainult kuivale puidule, ei sobi värske puidu töötlemiseks.

Lasuur moodustab suurepärase vetthülgava ja UV-kiirguse suhtes 

vastupidava kaitse kõikide puiduliikide jaoks. Värskendab puidu tooni. 

Minimaalse lõhnaga pealekandmise ja kuivamise ajal.

Töötlemine ja kulu

Värvitoonid/toonimine

Kanda peale pintsli või rulliga, töödeldes hoolikalt materjali pinda. Ei tohi peale 

kanda pihustades. Mitte kasutada, kui õhu ja pinna temperatuur on alla +5 °C. 

Töövahendid puhastada lakibensiiniga.

Omadused
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Aluspind Kasutusala Vahekiht Lõppkiht

puit, puitmaterjalid välitööd Alpina Lasur für 

Holzfassaden

Alpina Lasur für 

Holzfassaden

vanad 

kandmisvõimelised 

katted

sise-/välitööd Alpina Lasur für 

Holzfassaden

Alpina Lasur für 

Holzfassaden

Pintsliga Rulliga

ml/m² 80–100 100–120

Vedelad materjalijäägid viia vanade värvide kogumispunkti. Kuivanud 

tootejäägid utiliseerida ehitusprügina.

lihvida, töödelda 

leelisega

kahjustatud kohad 

aluspinnapõhjal ette 

valmistada ja kruntida

Aluspinna 

ettevalmistus

lihvida, puhastada

Kruntkiht

Tähelepanu! Jäätmekäitlus

Kulu

Alpina Grundierung für 

Holz

Tehniline informatsioon nr 455 seisuga juuli 2017

See tehniline teave on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie 

kogemuse põhjal. Arvestades aluste mitmekesisust ja iga konkreetse objekti 

omadusi, vastutab iga ostja/ehitaja/töö teostaja kontrollimise eest, et 

nimetatud toode vastaks konkreetsetele eesmärkidele ja teatud kindla objekti 

omadustele. Uuema redaktsiooni korral kaotab see tehniline teave kehtivuse.

LASUR FÜR HOLZFASSADEN

Aluspinna ettevalmistus Mittekandvad värvkatted

Pind lihvida ja puhastada.

Eemaldada mustus ja eralduvad ained, nagu õli ja rasvad. 

Hallitanud, ilmastiku käes kannatanud, purunenud puidupinnad 

lihvida kuni kahjustamata stabiilse puiduni ja hoolikalt puhastada.

Vanad mittekandvad värvkatted puhastada täielikult kuni vastupidava 

aluspinnani.

Ohtlik veeorganismidele! Võib tekitada pikaajalist negatiivset mõju 

veekeskkonnas. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha 

kuivamist ja pragunemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Allaneelamise korral pöörduda kiiresti arsti poole ja näidata 

pakendit või etiketti, kuna toode võib tekitada seedetrakti tegevuse 

häireid. Vältida pinnasesse, kanalisatsiooni või veekogudesse 

sattumist. Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides. Ainega 

töötades ei tohi juua, süüa ega suitsetada. Nahale sattumise korral 

loputada kiiresti suure koguse veega. Silma sattumise korral 

loputada kiiresti suure koguse veega ja pöörduda arsti poole. 

Sisaldab butanoon-oksiimi, propikonasooli. Võib tekitada allergilist 

reaktsiooni.

Säilitamine

Säilitada tihedalt suletult jahedas hästi ventileeritavas ruumis 

temperatuuril +5 °C kuni +20 °C. Säilivusaeg: 5 aastat suletud 

originaalpakendis.

SIA DAW BALTICA Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa, tel

(+372) 600 0690, faks (+372) 600 0691, info@alpinacolor.ee, www.alpinacolor.ee
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