
 

Karnaubavaha emulsioon (kontsentraat 0,5L) 

Üldine info: 
Karnaubavaha saadakse Brasiilias kasvava palmi lehtedelt. Õhuke vahakiht tekitab lehtedele 
vetthülgava kihi ja kaitseb palava päikese korral lehti kuivamise eest. Ekstreemsete tingimuste 
tõttu on see teadaolevalt kõige kõvem vaha, mida looduses leidub. Põrandal kasutatakse 
karnaubavaha õlitatud pindade tugevdamiseks. Vaha täidab lisaks õlile puidu pooride 
pealispinnad ja moodustab pinnale kaitsva kihi mehaaniliste vigastuste, mustuse ja vee vastu. 
Vahaga töödeldud põrand jääb samas veeauru liikumisele avatuks ehk hingav, mis on puitpõranda 
pikaajaliseks säilimiseks oluline. 
 
Kasutuskohad: 
Kuna tegemist on konsentraadiga, siis on vajalik toodet enne kasutamist veega lahjendada. 
Õlitatud või vahatatud puit- ja korkpõrandate, kiviplaatide ja mööblipindade lõppviimistlemiseks 
on soovitatav lahjendus 1:2 veega. Õlitatud või vahatatud pindade hooldamisel pesuvee lisandina 
3spl vaha 1 ämbri vee kohta. Väga siledatel pindadel tuleks vaha kasutada ainult väga õhukese 
kihina, sest pind võib jääda libisemisohtlik. Lisaks puidu ja kivipindadele saab karnaubavaha 
kasutada erinevate mineraalsete seinapindade (naturaalsed värvid, pahtlid, krohvid) 
lasuurimiseks. Mineraalsete aluspindade lasuurimisel on kauni tulemuse saavutamiseks vaja 
karnaubavaha kindlasti lahjendada 1:5 veega. Lasuuri sisse on võimalik lisada ka looduslikke 
pulberpigmente. Pigmendivaliku leiab Safrani poodidest. 
 
Omadused: 

• mustust ja vett hülgav 

• difuusne 

• antistaatiline 

• õrna läikega 

• vees lahustuv (lahjendatakse veega) 

• meeldiva lõhnaga 

• kiiresti kuivav 

• kergesti töödeldav 
 
 



Koostis: 
Vesi, karnaubavaha, looduslike rasvhapete baasil emulgaator. 
 
Peale kandmine: 
Õlitatud pindadele kandmine. 
 

• jälgida, et aluspind oleks piisavalt kuivanud. 

• karnaubavaha emulsioon pehme lapi või laia pehme pintsliga õhukese kihina pinnale 
kanda, lasta kuivada. 

• rohkem käidavatel kohtadel ja tööpindadel võib seda pikemate vaheaegade järel uuesti 
korrata. 

 
Regulaarne puitpõranda hooldamine: 

• 3 supilusikatäit karnaubavaha emulsiooni tuleb lahustada 8 – 10 l leiges vees. Sellega 
puhastada põrandat tavapärasel viisil. Vaha lisand annab põrandale peale puhastamist 
iseloomuliku läike tagasi. 

• Liigselt määrdunud või ka liiga paksu vahakihiga kohti saab puhastada 70 - 80˚C veega. 
Kuumemat vett ei tohi kasutada, sest see võib hakata lahustama alumist õlikihti. 

 
Kuivamisaeg: 
Üks kiht 20˚C juures ca 1 tund. 
 
Kulu: 
Lahjendusega 1:2 
Nt.puidupinnad, kivipinnad, Tadelakt, Stucco 
 

1m2, vähe imav pind 15ml konsentraati 45ml valmis segu 

1m2, imav pind 40ml konsentraati 120ml valmis segu 

 
Lahjendusega 1:5 
Nt. erinevad lasuuripinnad- lubipahtel, marmor-lubikrohv, pintsel ja rullkrohv 
 

1m2, vähe imav pind 5ml konsentraati 30ml valmis segu 

1m2, imav pind 20ml konsentraati 120ml valmis segu 

 
Pakendid: 
Art. nr. 415 - 0,5 l 
 
Karnaubavaha emulsiooni on võimalik osta ka lahtiselt. 
Sinule vajamineva koguse täpset hinda palun küsi meie salongidest! 
 
 



Säilitamine: 
Jahedas, mittekülmuvas kohas ja korralikult suletuna säilib vahaemulsioon vähemalt 6 kuud. 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Mitte rakendatav. 
 
Oluline teada: 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
 
Reeglina taluvad ka allergikud seda toodet väga hästi. Siiski võiks jälgida võimalikku tundlikkust 
looduslike ainete suhtes. 
 
Safrani soovitus: 
Vahatatud pinda võib peale kuivamist pehme lapiga poleerida, siis jääb pind ühtlasem ja siidjalt 
läikiv. Kasutada võib erinevatel mineraalsetel ja puitpindadel, mis vajavad kaitset niiskuse või 
kulumise vastu. Lasuurides seinapindu on parim töövahend suur, tihe ja pehme pintsel. Samuti 
tuleks arvestada, et lõpptulemus jääb pilvine. Vertikaalsetele pindadele kandmisel jälgida, et ei 
tekiks voolamise jälgi. Need kohad tuleks kohe kuivema pintsliga parandada. Voolamis jäljed 
võivad kuivada tumedamaks ja hiljem on neid keeruline parandada. 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
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.kreidezeit.de/
http://www.safran.ee/

