
 

EICO Alterior Matt 

Eico värvid on toodetud Islandil, kasutades tootmiseks 100% taastuvenergia allikaid. Eico värvid 
on väga keskkonnasõbralikud, kuid samas on säilitatud toodete kõrge kvaliteet ja vastupidavus, 
need on hea kulumiskindlusega ning pestavad isegi kuni 2000 korda. Eico värve iseloomustab 
madalaim vabalt lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC ≤ 0.5%) emitatsioon ruumi õhku, mis teeb 
need värvid sobivaks allergiate ja hingamisteede probleemide korral. Värvid sobivad 
kasutamiseks ka ühiskondlikes ruumides, nagu haiglad, lasteaiad, koolid ja ilusalongid. 
 
Alterior Matt on kvaliteetne laia kasutusvõimalusega matt veekindel värv. Värv on mittepleekuv 
ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks. Värv on hea 
nakkuvusega, kinnitub erinevatele aluspindadele, ka vanadele alküüdvärvi kihtidele. 
 
Eico värvi iseloomustab: 

• lihtne kasutada 

• hea katvus ja nakkuvus 

• hea kulumiskindlus 

• pestavus 

• kiire kuivamine 

• peaaegu lõhnatu 

• alküülfenoolide ja lahustivaba (lahustiks vesi) 
 
Eico Hellmatt 
Eico Hellmatt värvil on kõik samad omadused, mis Alterior matt värvil. Nagu nimigi ütleb, on see 
täismatt. Välja töötatud just lagede värvimiseks aga sobib suurepäraselt ka seinale ja mööblile. 
Samuti saab sellest veega 1:1 lahjendades suurepärase krundi erinevate aluspindade 
ühtlustamiseks või aluspinna imavuse vähendamiseks enne Alterior matt värviga värvimist. 
 
Kasutuskohad 
Nii välis- kui ka sisetingimustesse: seinad, laed, mööbel, kivipinnad jms. Aluspinnad: sobivad väga 
erinevad aluspinnad nagu betoon, tellis, tsement- ja kipskrohvitud pinnad, lubikrohv, savikrohv, 
kipsplaat, puitkiudplaat, klaas, kivi, paber, papp, puitpinnad (krunditud) jms. 
 



Kasutamine 
Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmu-ja rasvavaba, puhastatud vanadest lahtistest värvi- ja 
krohvikihtidest. Imavatel aluspindadel võib värvi lahjendada veega 10%. Värvimisel peab ruumi 
temperatuur olema vähemalt 10 ̊C ning õhuniiskus alla 85%, aluspinna temperatuur peaks olema 
vahemikus 5-35 ̊C. Pealekandmine pintsli või rulliga. Värv kanda pinnale õhukese kihina. 
Ülevärvitav 8-10 tunni pärast, parema kulumiskindluse ja ühtlase tulemuse jaoks on soovitav 
värvida kaks kihti. Värvitud või lakitud mööbli värvimisel soovitame aluspinna eelnevalt 
liivapaberiga korralikult karestada, et parandada nakkumist. Värv muutub veekindlaks peale selle 
täielikku kuivamist. Peamiselt toonime Eico värve nende enda toonikataloogi järgi. Vajadusel saab 
toonida ka teiste enamlevinud tootjate kataloogide toone. Kui Eico toonid tulevad värvina 
segades väga täpselt autentsed paberil olevale tooniringile, siis teiste tootjate toonide puhul 
oleme täheldanud, et lõpptoon võib tulla üks aste heledam. 
 
Tehniline informatsioon 

• Läikeaste: 5 (sile/matt) 

• Kulu: 8-10 m2/liiter/1 kiht 

• Ülevärvitav: min. 8-10 tunni pärast (sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest) 

• Lahusti: puhas vesi 

• Tööriistade puhastamine: veega 

• Kuivamisaeg: 2-3 tundi (puutekuiv) 
 
Ohutusteave 
Kasutada ettevaatusabinõusid järgides. Vältida sissehingamist ja kontakti silmade ning nahaga, 
vältida toote allaneelamist. Jälgida ettevaatusabinõusid tuleohutuse ja keskkonnaohutuse suhtes. 
Kasutada toodet hästi ventileeritud ruumides. Mitte kasutada värvi, kui temperatuur on alla + 5 ̊C. 
Kui toote pakend on avatud, siis hoida ülejääki hästi suletuna. Tööriistad puhastada koheselt 
veega, peale kuivamist on värvi raske eemaldada. Värvijääke käidelda vastavalt kohalikele 
regulatsioonidele. Kasutatud pakendid anda taaskasutusse. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Tootja: 
Eico Paints Ltd 
www.eico.co.uk 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 
Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei 
järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. 
Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. 
Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust 
tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni 
avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud. 

http://www.safran.ee/

