
Villa Protekt
Värvitu puiduimmutusaine

Imendub sügavale puidu pinda
Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Lahustipõhine värvitu puiduimmutusaine.
Villa Protekt tekitab puidule vetthülgava pinna, mis kaitseb ilmastiku kahjulike
mõjude eest.
Sobib saetud või hööveldatud voodrilaudadele, palkpindadele, aedadele, ustele,
akendele, aiamööblile.

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht Sobib kasutamiseks saetud või hööveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid,
voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad
välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte
kasutada kasvuhoone sisepindadel.

Katvus 1x 4-5m2/l- saetud puitpinnal,
8-10m2/l - hööveldatud puit-ja palkpinnal.

Töövahendid Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.

Kuivamisaeg 
(+23 °C, RH 50%)

0,5 tundi – tolmukuiv
24 tundi – värvimiskuiv
Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Vedeldi Special Solvent.

Töövahendite
puhastamine

Enne pesemist eemalda töövahenditelt koheselt liigne puiduimmutusaine, pese
vedeldiga Special Solvent.

Säilitamine Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.

Säilivusaeg Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne
kuupäeva vaata pakendilt).

Kuivaine sisaldus u. 15%

Tihedus 0,8 kg/l

Pakendid 1 l, 3 l, 10 l, 20 l
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KASUTUSJUHEND
PINNA ETTEVALMISTAMINE

Eemalda lah ne vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud,
mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED
Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °С ja
suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

PINNALE KANDMINE
Töötle puitpinnad puiduimmu ga juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Sega puiduimmu  enne kasutamist
hoolikalt. Immuta puitpind 1 kord kasutades pintslit, värvipihustit või sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt töötle
puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid immutusaine pritsmete
eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesekiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine
võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
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Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte
praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja
ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Tel +372 650 1111, e-post:
info.ee@tikkurila.com

http://www.vivacolor.ee

