Kasutusjuhend

Linaõlivärv Otto
Traditsiooniline linaõlivärv on valmistatud vanade retseptide järgi linaõlivärnitsast ja
värvipigmentidest. Linaõlivärnitsa väikesed molekulid võimaldavad värvil sügavale puidu
pinda tungida. Hooldades säilib värvitud pind pikalt kaunis. Värv ei sisalda lahusteid ega
tehislikke side- ja täiteaineid ning on seega ohutu kasutada.
Kasutuskohad: Sise- ja välistingimustes puit-, metall-, krohvitud ja
värvitud pindade viimistlemiseks.
Värvimistingimused: Välitingimustes värvida kuiva, sooja ja pilvise
ilmaga. Vältida otsest päikesevalgust, kuna see võib värvitud pinna
mullitama panna. Õhutemperatuur üle +10 °C, õhuniiskus alla 60%.

Värvi kulu: Hööveldamata pinnal 1 liitriga 10–14 m2, hööveldatud
pinnal 12–17 m2. Värvikulu oleneb aluspinna imavusest ja siledusest.
Vana puidu ja krobelise krohvipinna puhul on kulu suurem.

Hooldamine: Määrdunud pindu pesta taimse (rohelise) seebi veega
suunaga alt üles ja loputada. Värvitud pinna matiks muutumisel
piisab läike taastamiseks linaõlivärnitsaga võõpamisest, kasutaPinna ettevalmistamine: Aluspind puhas ja kuiv, puidu niiskuse des pintslit või lappi. Hooldusvärvimist teha vastavalt vajadusele.
sisaldus kuni 17%. Vana lahtine linaõlivärv eemaldada. Välitingimus- Tihedamat hooldamist vajavad päiksepoolsed seinad, veelauad,
tes tundmatud värvikihid eemaldada täielikult. Puidu pind lihvida aknaraamide ja uste alumised osad.
(liivapaber suurusega 100–120) ja eemaldada lihvimistolm. Oksakohad isoleerida “Isoleerlakiga”.
Töökaitse: Kruntimisel ja lahustite kasutamisel vältida lahustiauru
sissehingamist. Kasutada sobivaid kaitsekindaid. Lage värvides
Kruntimine: Puidust või krohvitud pinnad kruntida „Linaõlikrundiga“ kasutada kaitseprille. Vältida värvi silma sattumist. Silma sattuolenevalt aluspinna imavusest 1–2 korda. Metallpindu ja värvitud des loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida lastele kätte
pindu ei ole vaja kruntida.
saamatus kohas.
Värvimine: Kasutada naturaalse tiheda karvaga pintslit. Enne kasutamist värv korralikult läbi segada, oksüdeerumise tõttu värvi pinnale
tekkinud kile eemaldada. Värv kanda krunditud pinnale pintsliga
puidupinda värviga tugevalt töödeldes. Värvikiht peab jääma õhuke.
Krunditud pinda värvida kahes kihis, esimesele värvikihile võib lisada
10–25% tärpentini. Teist korda võib värvida, kui värv on puutekuiv.
Viimane kiht tõmmata pintsliga puidusüü suunas. Ühtlase läikiva
pinna saamiseks võib vaja minna kuni 4 värvikihti. Vajalik värvikihtide
arv oleneb aluspinna imavusest. NB! Värvi läikeaste oleneb aluspinna
imavusest ja värvikihtide arvust. Läikiva ja mati värvipinna värvitoon
on väga erinev. Tsingitud pleki värvimisel peab tsingi kiht olema
eelnevalt ilmastiku mõjul täielikult kulunud.
NB! Enne suuremate pindade värvima asumist teha eelnevalt
väiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja
värvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Töövahendi puhastamine: Pesta taimse seebi lahuses, vajadusel
kasutada tärpentini. Värvimiste vahel hoida pintslit linaõlis.
Säilitamine: Hoida õhukindlalt suletuna kuivas, jahedas, mitte
külmuvas kohas.
Jäätmekäitlus: Vedelat värvi mitte valada kanalisatsiooni, vältida
sattumist pinnasesse, veekokku või põhjavette. Pakendeid käidelda
kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist
tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.
Tähelepanu! Isesüttimise oht! Toode sisaldab linaõlivärnitsat. Õlised lapid ja riided koguda kokku ja säilitada kinnises
mittepõlevas anumas või hoida pärast kasutamist märjalt
kuni hävitamiseni.

Kuivamisaeg: 24–48 h (temp +20°C). Kuivamist kiirendab valgus
(siseruumides jätta ööseks lambid põlema) ja hea ventilatsioon.
Ülevärvitav pärast alumise kihi kuivamist.

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel
aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul
tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.
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