
 

Mööblivaha 

Üldine info: 
Vaha puhul mõeldakse enamasti, et see on midagi looduslikku. Paraku on suurem osa 
viimistlusvahadest tänapäeval kunstainemassid, milles on paremal juhul vaid väike osa 
mesilasvaha. Kreidezeit mööblivahas on kasutatud üksnes looduslikku mesilasvaha. See on 
kogutud tarudest, mida ei ole pritsitud keemiliste vahenditega varraotoosi vastu. Vaha on 
sulatatud ja puhastatud. Juurde on lisatud linaõlivärnits ja ständõlid. Kokku annab see pehme ja 
täiesti lahustivaba pinnaviimistlus vahendi. 
 
Koostis: 
Linaõli, puiduõli-ständõli, puhas mesilasvaha, pliivabad sikatiivid. 

 

Kasutuskohad: 

Töötlemata või eelnevalt looduslike õlidega krunditud puidupinnad siseruumides. Sobib eriti 

mööblile, ustele ja puitvooderdisele. Muudab lasuurvärviga (nt õllelasuuriga) värvitud pinnad 

hoolduskindlaks. Ei sobi põrandatele. 

 

Omadused: 

• salvilaadne konsistents (pehme, lapiga pealekantav) 

• lahustivaba 

• kergesti töödeldav 

• difuusne 

• vetthülgav, hästi hooldatav 

• antistaatiline 

• siidja läikega 

 

Vaha pealekandmine: 

Vaha kantakse pinnale pehme lapiga õhukese ja ühtlase kihina. Sõltuvalt pinna imavusest tuleb 

vaha peale kanda 1 või 2 kihti. Vältida tuleb liiga paksu kihi jätmist pinnale. Üleliigne vaha tuleb 



lapiga ära pühkida. Hilisem pehme lapiga poleerimine annab kerge siidja läike. 

Paigaldustemperatuur peab olema vähemalt 10°C. 

 

Toonimine: 

Vaha võib toonida kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- või spinell pigmentidega. Pigmendi 

pulber segatakse esmalt väikese koguse vahaga ühtlaseks massiks (nt pahtlilabidaga vastu 

klaasipinda või eraldi väikese topsi põhjas pastaks) ja seejärel ülejäänud vahakogusega kokku. 

Pigmendi osakaal on vaha massist soovitavalt kuni 25%. 

 

Kuivamisaeg: 

20˚C temperatuuri juures ca 24 tundi. 

 

Kulu: 

Sõltuvalt aluspinna imavusest saab ühe liitriga katta ca. 30 m 2 (ehk 33 ml/m2). 

 

Pakendid: 

Art. nr. 511 - 0,18 l 

 

Toote hind palun küsige meie salongidest. 

 

Säilitamine: 

Jahedas, kuivas, mittekülmuvas kohas ja õhutihedalt suletuna säilib mööblivaha mitmeid aastaid. 

 

Tööriistade puhastamine: 

Kohe peale kasutamist puhastada vaigutärpentiniõliga (art nr 447) või sooja oliiviõliseebi (art nr 

220) lahusega. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 
Et vaha säilib väga kaua tuleks ülejäägid õhutihedalt sulgeda ja hiljem ära kasutada. Kuivanud 
vahajääke võib panna ka majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Puudub, ohutu. 

 

Oluline teada: 
Vahatamisel kasutatud lapid tuleb kohe peale töötamist panna tühja plekk- või klaasnõusse või 
kohta, kus need ei ole tuleohtlikud. Linaõli sisalduse tõttu on oht, et need võivad ise süttida, kuna 
lapi pinnal on õli kokkupuutepind õhuga väga suur. Õli hakkab kuivades intensiivselt õhust 
hapnikku võtma ja lapp kuumeneb. Lappi ei tohi mingil juhul jätta põrandale või kohta, kus see 
võiks põhjustada tule levikut. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida võimalikku tundlikkust 
tootes sisalduvate looduslike ainete allergia suhtes. Looduslike õlide sisalduse tõttu võivad vähem 



valgust saavad pinnad aja jooksul tumedamaks muutuda. Looduslike õlide kuivamisel võib ruumi 
jääda neile iseloomulik lõhn. 
 
Safrani nõuanne: 
Suurematel pindadel, nt puitvooderdisel ja kohtades, kuhu on vaha raske peale kanda (pind on 
ebatasane ja pragudega), on soovitav vaha lahustada vaigutärpentiniõliga vahekorras 1 : 1. Segu 
võib pintsliga pinnale kanda. Soovi korral võib pinna pehme harja või lapiga üle poleerida. Kõige 
mugavam on vaha pinnale kanda pooleks lõigatud nõudepesu svammiga. Käte kaitsmiseks võib 
kasutada kummikinnast. Nii saab korraga pinnale kanda mõnusalt õhukese kihi. 
 
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/

