Kasutusjuhend

Kaseiinvärv Anna
Kasutuskoht: Sobib kuivades sisetingimustes krohvi, kivi, värvitud Puitpindade katmiseks võib lisada valmissegatud värvile 1 liitri kohta
ja betoonpindade, papi, pabertapeetide, puidu, kips- ja puitkiud 25 ml värnitsat. See annab värvile parema nakkuvuse ja suurema
plaatide katmiseks.
elastsuse. Värnitsat lisada peene joana pidevalt segades.
Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema puhas ja vaba
tolmust, temp üle +18°C, õhuniiskus alla 60%.

Värvi toonimine: Toonimata kaseiinvärv on valge. Valget värvi
toonitakse värvimuldade ja pigmentidega, mis on pakile lisatud.
Värvimullad segada vähese veega pastaks ning lasta seista vähe
Pinna ettevalmistamine: Pinnad tuleb puhastada mustusest, ras malt 1 tund, et pigmenditerad lahustuksid. Alles seejärel segada
vast ja tolmust. Läbijooksud jt tundmatud plekid katta „Isoleerkrun pigmendipasta värvi hulka. Vastasel juhul võib segunemata pigmen
diga“. Varem värvitud pinnalt eemaldada lahtine värv, sileda pinna diterade tõttu värvipind triibuline jääda. Mõned pigmendid (sh kroo
saamiseks vajadusel pahteldada ja pind üle lihvida. Kriitivad (määri moksiid-kollane) tuleks veega pastaks segada värvi valmistamisele
vad) pinnad pesta hoolikalt ja lasta kuivada. Krohvitud pinnad peavad eelneval päeval. Olenevalt pigmendi omadustest ja värvimise viisist
enne värvimist olema täielikult kuivanud. Valmista „Kaseiinkrunt“ ja võivad mõned pigmendid (eelkõige tumedad toonid ja raudoksiidid)
kanna see viimistletavale pinnale järgides täpselt kasutusjuhendit. jätta värvipinna laiguseks. NB! Värvitoon muutub kuivades oluliselt
heledamaks.
Sobivad töövahendid: Naturaalse karvaga pintsel, värvirull.
Värvimine: Eelnevalt krunditud pinnale kanda värv kahes kihis. Teise
Värvi valmistamine: Kallata pakendis olevad kuivained valmis kihi valmisvärvi võib lahjendada veega, lisades seda kuni 10% vee
tatavast värvikogusest suuremasse nõusse ja segada kuivained üldkogusest. Värvida tuleb kiirete risti-rästi liigutustega, suunaga
omavahel korralikult läbi. Seejärel lisada soe (ca 50°C) vesi vasta alt üles, vastasel juhul kumavad värvipritsmed ja allajooksud läbi
valt allolevale tabelile ja segada korralikult vispliga, vältides vahtu kihtide. Rulliga värvida lühikeste tõmmetega risti-rästi, vältides
minemist. Vajadusel eemaldada tekkinud vaht.
servade kuivamist. Kui värv siiski väga kiirelt kuivab ja pind jääb
ebaühtlane, tuleb värvitavat pinda eelnevalt veega pritsides niisu
Valmistatava värvi kogus
Lisatava vee kogus
tada. Rulliga värvides tuleb arvestada, et värvikiht jääb õhuke ja
vaja
võib minna kolmandat värvikihti. Lagede värvimist alustada
1l
700 ml
nurkadest ja raskesti ligipääsetavatest kohtadest. Värvimise ajal
5l
3,5 l
tuleb värvi pidevalt segada.
10 l

7l

NB! Enne suuremate pindade värvima asumist teha eelnevalt
väiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja
värvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Lasta värvil seista vähemalt 1 tund, aeg-ajalt segades. Värvi võib
vastavalt vajadusele lahjendada veel veega, kuna seistes võib värv
pakseneda. Vett lisada ettevaatlikult ja pidevalt segades kuni soo Värvi kulu: Värvikulu oleneb töövahendist, aluspinna imavusest ja
vitud konsistentsi saavutamiseni (keefirisarnane). Värvi seistes selle tasasusest, krobelise pinna puhul on kulu suurem. Rulliga värvides
pinnale tekkinud koorik tuleb enne uuesti kasutamist eemaldada ja on ühe kihi kulu väiksem, kuid vaja võib minna kolmandat värvikihti.
siis värv läbi segada.

Aluspind ja katvus

Savikrohv

Lubikrohv

Paber, papp, plaat jms

Värvi kogus

1. kiht

2. kiht

1. kiht

2. kiht

1. kiht

2. kiht

1l

3–5 m²

1,5–2,5 m²

4–6 m²

2–3 m²

5–7 m²

2,5–3,5 m²

5l

15–25 m²

7,5–12,5 m²

20–30 m²

10–15 m²

25–35 m²

12,5–17,5 m²

10 l

30–50 m²

40–60 m²

40–60 m²

20–30 m²

50–70 m²

25–35 m²

maalermeister

Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!
Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32
www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee

Kuivamisaeg: Värv kuivab tolmukuivaks ca 3 tunniga (+18°C). Üle värvides kasutada kaitseprille. Vältida värvi silma sattumist. Silma
värvitav 24 tunni pärast. Värv kivistub lõplikult 2 nädala jooksul.
sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele
kättesaamatus kohas.
Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib kergelt
puhastada niiske puhta lapiga. Vältida tugevat nühkimist abrasiiv Säilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mitte
sete materjalidaga. Pindasid ei ole soovitav pesta. Kuivpuhastuseks külmuvas kohas. Suletuna säilib kuivainesegu 2 aastat. Valmis
võib kasutada kunstipoodides pakutavaid söekustutuskumme.
segatud värvi hoida suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas.
Valmissegatud värv säilib jahedas 3 päeva.
Töövahendite puhastamine: Töövahendid pesta sooja seebivee
lahusega.
Jäätmete kõrvaldamine: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni.
Kuivanud jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Paken
Töökaitse: Värvi valmistades kanda respiraatorit. Vältida lenduvate deid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse
kuivaineosakeste sissehingamist. Värvimisel kanda sobivaid kaitse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.
kindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib värv nahka kuivatada. Lage

