
Täiuslik vastupidavus UV-kiirgusele kuni 8 aastat. Intensiivne 
ilmastikukaitse- väga vetthülgav pind. Ei tilgu ega pritsi 
pealekandmisel. Vähendab puidu tumenemist – sisaldab UV-kiirguse 
eest kaitsvaid pigmente.

Ca  80 ml/m² olenevalt puidu imavusest, kasutusalast ja soovitud 
värvisügavusest ühe kihi pealekandmisel. 750 ml piisab ca  8 m² 
jaoks.

Kuivamisaeg

Toote eelised

Alpina Dauer Schutz

Pakendi suurus

0,75l, 2,5l, 4l

Läikeaste

Lisainfo: www.alpinacolor.ee

Valge, plaatina, toskaana pruun, liivakivi, hall, basalt, grafiit, tiikpuu, 
palisander, pähklipuu, eebenipuu, Oregon mänd, mahagon, mänd, 
värvitu, hele tamm, tamm

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kulu

Siidjasmatt

Töövahendid/temperatuur

Puidulasuur välistöödeks

Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, õli-, vaha- ja rasvavaba. 
Vaigurohke puit pesta enne viimistlemist universaalse nitrolahustiga. 
Puit enne esmakordset katmist lihvida. Halliks muutunud, 
kahjustatud puidu pealispind lihvida maha kuni terve, kandva pinnani 
ja põhjalikult puhastada. Tolmu- ja mustuseosakesed maha harjata.

Lasuur sobib ideaalselt puitseintele ja -lagedele, terrassidele, 
piirdeaedadele, rõdulaudadele ja voodritele, liimpuitkonstruktsioonidele 
ja puitmajadele. Ei sobi mõõtuhoidvatele puitehitusdetailidele nagu 
aknad ja uksed. Mitte mõõtuhoidvate puitehitusdetailide puiduniiskus ei 
tohi olla suurem kui 18%.

Koostis 

Tootekirjeldus

- Ei tilgu ega pritsi pealekandmisel
- Vähendab puidu tumenemist – sisaldab UV-kiirguse eest kaitsvaid 
pigmente
- Väga vetthülgav
- Väga elastne
- Siidjasmatt pealispind – tõstab esile puidu struktuuri
- Kiiresti kuivav
- 2 kihti ühe päeva jooksul
- Vähese lõhnaga
- Põhineb taastuvatel toorainetel

Lasuur enne kasutamist korralikult läbi segada. Pintsliga küllastunult 
pinnale kanda. Mitte töödelda kui õhu- ja aluspinna temperatuur on 
alla +5 °C. Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist vee ja 
seebiga.

+20 °C juures on pealispind 1–2 tunni pärast kuiv. Teine kiht kanda 
pinnale 12 tunni möödudes. Täielikult kuivanud 24 tunni pärast.

Sobivad aluspinnad

Polüakrülaatvaik, alküüdvaik, silikaadid, anorgaanilised värvilised 
pigmendid, vesi, glükooleeter, lahustid/kile moodustamise abiained, 
lisandid, kilet moodustav konservant, säilitusained.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) 
sisalduse puhul (kat A/f): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 
g/l LOÜ-d.

Värvitoonid/toonimine
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Säilitamine

Hoida jahedas, õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5 °C. Avatud 
anumaid hoide tihedalt suletuna ja lastele kättesaamatus kohas.

Tehniline informatsioon nr 21693 seisuga jaanuar 2021

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.

SIA DAW BALTICA Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa,
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Vanad kattekihid nagu lakk ja paksukihilised lasuurid kuni imava 
puidupinnani eemaldada. Kinnised, õhukesekihilised lasuurid 
lihvida ja puhastada.

Sile puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada, 
eemaldada puidust eraldunud vaigutükid. Leht-, okas- ja troopiline 
puit pesta enne töötlemist hoolikalt nitrolahustiga. Enne kõikide 
osade katmist on soovitatav teha proovivärvimine puhtale ja 
kasutusvalmis puidule.

Ohutusnõuded Jäätmekäitlus

Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-
oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-
metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1), jood-2-
propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise 
reaktsiooni. See toode on „töödeldud toode" ELi määruse nr 
528/2012 kohaselt (ei ole biotsiid) ja sisaldab järgmisi biotsiidides 
sisalduvaid toimeaineid: 3-jood-2-propünüülbutüülkarbamaat (CAS-
Nr. 55406-53-6). Töötlemise ja kuivamise ajal tagada piisav õhu 
ventileerimine. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote 
kasutamise ajal keelatud.  Vältida sattumist silma, nahale või 
rõivasatele. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille. NAHALE 
SATTUMISEL: pesta rohke vee ja seebiga. Mitte valada 
kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.  Tööriistad 
puhastada kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Lihvimistöödel 
kasutada P2 tolmufiltrit. Pihustusudu mitte sisse hingata. Kasutada 
A2/P2 kombifiltrit.

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele nõuetele. 

Alpina Dauer Schutz

Kattekihtide ülesehitus Vana töötlemata puit

Välitingimustes kasutada esimese kihi jaoks sobivat puidukrunti. 
Teise ja kolmanda kihi korral kanda laia pintsliga küllastunult 
lahjendamata kiht lasuuri piki kiudu pinnale. Servadele ja otstele 
kanda vähemalt üks lisakiht.

Halliks tõmbunud, kahjustunud puidu pealispind lihvida maha kuni 
terve puidusüüni ja põhjalikult puhastada.

Uued puitdetailid Viimistletud puit
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