
 

Kattev linaõlivärv akendele, puidule ja metallile 

Üldine info: 
Kreidezeit´i linaõlivärv on hästi kattev, ilmastikukindel ja vaiguvaba. Värv ei pragune ega kooru. 
Tänu difuussusele saab niiskus liikuda puidust väljapoole ning seega on puit kaitsud kõdunemise 
ja niiskuse eest. Linaõlivärvis sisalduv tsinkvalge käitub aktiivse pigmendina, mis tõstab värvi 
ilmastikukindlust. Toonivate pigmentidena on kasutatud ainult ilmastiku- ja UV kindlaid 
mineraalseid pigmente. Õlirikas pealiskiht annab värvile elastsuse samal ajal kui aluspind on püsiv. 
See teeb värvi uuendamise lihtsaks: puhastatud pinnale värvida uus kiht lõppvärvi. Linaõlivärv 
kantakse pinnale kiht kihi haaval järjekorras: 

1. boorsool - ennetav kaitse putuk- ja niiskuskahjustuste vastu (Art. 210 -214) 
2. kruntõli – hea immutusvõimega üliväikse molekuli suuruse tõttu 
3. linaõlivärv, vahekiht – hea katvusega värv siidmatt (art D1100 – 1112) 
4. linaõlivärv, lõppkiht – ilmastikukindel ja läikiv (art D1600 – 1612) 

 
Pealekandmine: 
Kattev värv töötlemata puidupindadele eksterjööris ja interjööris. Sobib ka raua ja tsingi 
värvimiseks. Vanade õli- ja alküüdvärvide katmine on võimalik, aga sobivuse kindlakstegemiseks 
tuleks teha enne värvimist prooviruut. 
 
Sobilikud aluspinnad: 
Aluspind peab olema töötlemata, kuiv, rasvavaba ja neutraalse pH-ga. Vanad alküüd- või 
akrüülvaigu baasil värvi kihid maha võtta. Üksikud kohad, kus vaik välja imbub tuleks üle põletada. 
Puidu pind lihvida (liivapaberiga P100 – P120) ja puhastada tolmust. Pealekandmise ja kuivamise 
temperatuur peab olema värvimiseks vähemalt 10°C. Puidu niiskus ei tohi olla üle 15%. 
 
Omadused: 

• värv on valmis kasutamiseks 

• kattev ja läikiv 

• mustust ja vett hülgav 

• ilmastikukindel, elastne 

• väike hooldusvajadus 

• veeauru läbilaskev (difuusne) 



• kergesti töödeldav 

• sülje- ja higikindel DIN 53160 järgi 

• sobib mänguasjade töötlemiseks vastavalt DIN EN 71, 3osa järgi 

• proportsionaalselt tahkeid osakesi enam kui 85% 
 

Koostis: 
Linaõli, tungõli-standõli, linaõli-standõli, kahekordselt puhastatud portugali vaigutärpentiniõli, 
tsinkvalge, talk, pliivaba sikatiiv, savi, kvarts, pliivabad kuivatusained, (koobalt, tsirkoonium, 
kaltsium, mangaan)  
Pigmendid vastavalt toonile: titaanvalge, raudoksiidkollane, - punane,- pruun,- must, 
nikkeltitaaankollane, - oranž, spinellsinine, kroomroheline, ookerpunane. 
 
Kasutamine: 
Sega korralikult enne kasutamist. Eemalda värvi pealt oksüdeerumise käigus tekkinud kile. Kanna 
värv ühtlase ja õhukese kihina kasutades pintslit või rulli. Iga eelnev kiht peab olema kuivanud 
enne järgmise kihi kandmist. Meie soovitame pealekandmiseks naturaalsete harjastega 
kvaliteetseid pintsleid. 
 
Tööde järjekord puidul: 

1. Niiskuskahjustuste ennetus: 
boosool (Art. 210 - 214) – ennetav kaitse putuk- ja niiskuskahjustuste eest (soovituslik) 

2. Kruntimine: 
kruntõli (art 300-304), hea immutusvõimega üliväikse molekuli suuruse tõttu 

 
Kasutamine välitingimustes: 

3. Esimene värvikiht: linaõlivärv, vahekiht – hea katvusega värv siidmatt art D1100 – 1112 
4. Ilmastikukindel värvikiht: linaõlivärv, lõppkiht – ilmastikukindel ja läikiv art D1600 – 1612 

 
Kasutamine sisetingimustes: 

5. Õlirikkast lõppkihist võib loobuda. Soovi korral kasutada vahekihti kahes kihis. 
 
Tööde järjekord metallil: 
Raua värvimisel: 

1. Eelnevalt eemaldada mehaaniliselt rooste, rasv ja tolm. 
2. Pinnale eelnevalt kanda roostekaitse värv (Art.339), (üks kiht siseviimisluses, kaks kihti 

välisviimistluses). Lasta kuivada paar päeva. 
3. Kahes kihis õlirikast lõppkihti. 

 
Tsingi värvimisel: 

1. Eelnevalt peab pind olemas ilmastikule avatud ligi aasta. Seejärel puhastada pind roostest 
seebivee ja tugeva švammiga. 

2. Esimene värvikiht: linaõlivärv, vahekiht – hea katvusega värv siidmatt art D1100 – 1112 
3. Teine värvikiht: ilmastikukindel värvikiht: linaõlivärv, lõppkiht – ilmastikukindel ja läikiv art 

D1600 – 1612 



Lahjendamine: 
Kõrge õhutemperatuur, hästi imavad või lihvimata pinnad võivad vajada lahjendatud linaõlivärvi. 
Lahjenda värvi 5-15% Portugali vaigutärpentiniõliga (art 447). 
 
Puhastamine ja hooldus: 
Puhasta värvikihti vähemalt korra aastas oliivõliseebi lahusega, seejärel käi kõik matiks muutunud 
pinnad üle õlise lapiga (lasuurne linaõlivärv art 320). 
 
Renoveerimine: 
Renoveerimist vajavad kriitivad ja tuhmunud pinnad. Selleks pese pind seebise veega ja lihvi 
läikivad kohad üle liivapaberiga (P120- P150). Renoveerimisel on vaja uuendada vaid lõppkihti. 
 
Toonimine: 
Linaõlivärve võib kõiki omavahel segada, nii saab tekitada kergesti uusi toone. Värvi toon või 
erineda aluspinna erinevast struktuurist ja imavusest. 
 
Kuivamine: 
24 - 48h 20°C 65% õhuniiskuse juures. Kõrge õhuniiskus, madal temperatuur ja parkainerikkad 
puidud (nt. tamm) pikendavad kuivamisaega. 
 
Pakendid: 
Linaõlivärve on saadaval nii vahe- kui lõppkihina. Laokaubana on olemas valge toon. Teisi toone 
on võimalik soetada ettetellimisel.  
 
Pakendi suurused: 

• 0,375 ml 

• 0,75 l 

• 2,5 l 
 
Kulu: 
12-16 m²/L/ühes kihis 0,06-0,08L/m²/1kiht vastavalt aluspinna imavusele; täpne kulu selgitada 
välja konkreetsel objektil kohapeal. 
 
Tööriistade puhastamine: 
Koheselt peale kasutamist puhastada Portugali vaigutärpentiniga ja seebiveega. 
 
Säilitamine: 
Jahedas, mittekülmuvas kohas ja õhutihedalt suletuna säilib värv vähemalt 2 aastat. Ärge hoidke 
toodet koos kergesti põlevate ega plahvatusohtlike materjalidega. 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ülejäänud värvi ei tohi kanalisatsiooni valada. Nõu õhutihedalt sulgeda, et hiljem uuesti kasutada. 
Jälgida värvijääkidega ümberkäimise tingimusi. 
 



VOC-Deklaratsioon vastavalt 
CHEMVOCFARBV 
Max. määr (Kateg. 1.d): 300 g/l (2007)  
Toode sisaldab max. 295 g/l VOC. 
 
Tähistus: 
Xn - kahjulik 
N – keskkonnaohtlik 
 
Riskikirjeldus: 
Tuleohtlik. Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel. Ärritab silmi ja nahka. 
Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada 
pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada 
kopsukahjustusi. 
 
Ennetusabinõud: 
Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult 
arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda 
erinõuetega/ohutuskaardiga. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, 
pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. 
 
Oluline teada: 
Värvimise lapid tuleb kohe peale töötamist panna tühja plekknõusse või kohta kus need ei ole 
tuleohtlikud. 
 
Kokkusurutud värvine lapp võib ise süttida. Soovitav on see panna plekk- või klaaspurki. Värvimise 
ajal võivad ruumi tekkida samuti süttivad aurud. Lahtiseid tulekoldeid tuleks seetõttu 
töötamise ajal vältida. Ruumi tuleb korralikult õhutada. 
Me ei taga täielikku seenetõrjet, kuna meie tooted ei sisalda fungitsiide. Kogu eelnev õpetus on 
mõeldud ainult töötlemata puidupindade kasutamiseks. 
 
Tähelepanu! Tänapäeval on aknad eelnevalt juba ületöödeldud puidukaitse vahenditega (akrüüli 
baasil). Nende ülevärvimine looduslike õlidega ei anna kauaaegselt püsivat tulemust. Et tulemus 
oleks püsiv ja pikaajaline, eemaldada see kiht. 
 
Värvi tuleks hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike 
ainete allergia suhtes. Looduslike õlide kuivamise ajal võib ruumi jääda neile iseloomulik lõhn. See 
kaob paari päeva möödudes. Värvimuutused võivad tuleneda vähesest loomulikust valgusest. 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
 

http://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.safran.ee/

