MAALRI
Rootsi muldvärv puidule
Naturaalsetest sideainetest (värnits, jahu) ja pigmentidest, traditsioonilise tehnoloogia järgi,
valmistatud vesialuseline värv puitpindadele välistingimustes. Värv on värvimisel ja värvitud
pinnana ohutu, keskkonnasõbralik värv.
Kasutuskohad:
Uuele ja vanale saetud puitpinnale (puitfassaadid, -piirdeaiad, -konstruktsioonid jms.) või
varem muldvärviga värvitud pinnale. Võib kasutada ka kulunud või karestatud hööveldatud
puitpinnale. Ei sobi õlitatud puitpinnale.
Omadused:
Hea ilmastikukindlus. Värv ei kooru ega pragune vaid kulub aastate jooksul vähehaaval. Üks
olulisem värvkattele mõjuv tegur on puidus liikuv niiskus. Tänu oma „hingavale pinnale” ei
takista muldvärv puitu märgumast, kuid palju olulisem on see, et ta laseb puidul ka uuesti
kuivada.
Pinna ettevalmistus:
Värvitav pind puhastada mustusest ja tolmust. Eemaldada puidust välja imbunud vaik.
Naelapead kruntida metallikrundiga (oluline heledate toonide puhul). Varem muldvärviga
värvitud pinnalt eemaldada lahtine värv harja või survepesuriga ja loputada sein puhta veega.
Lasta kuivada. Varem alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad puhastada puhta puiduni.
Värvimine:
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Värvida temperatuuril + 5oC kuni + 25oC. Vältida
otsese päikese käes värvimist, värv kuivab liiga kiiresti ja võib praguneda. Enne kasutamist
värv hoolikalt segada. Värvida pintsliga üks kord piki puitu. Hõõruda värv hoolega puidu sisse,
jälgides, et ei jääks värvimata kohti. Kui soovitakse värvida kaks kihti, siis on soovitav värvida
teine kiht aasta pärast. Kui värvida korraga kaks paksu kihti, siis võib tekkida värvipinna
pragunemine.
Läige ja toonid:
Täismatt. Punakaspruun, pruun, terrakota, must, roheline, kollane, helekollane, hall, valge.
Toone võib omavahel segada. Tumedad toonid kestavad kauem.
Lahusti ja töövahendite puhastamine:
Vesi
Kulu:
4-5 m2/kg sõltuvalt pinna karedusest.
Kuivamine:
Tolmukuiv 2-4 tundi 20oC.
LOÜ sisaldus:
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik
A/d) 300 g/l. Toode ei sisalda LOÜ-sid.
NB! Maja värvimisel muldvärviga värvida piirdelauad õlivärviga, et vältida piirete värvumist
pigmentide migratsiooni tõttu. Vihmamärg pind võib hõõrdumisel määrida. Hoida külma eest!
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