
 

Safloor-mööblivaha 

Üldine info: 
Mõiste „vaha“ pole kuskil täpselt defineeritud. Enamikule inimestele assotseerub vahaga midagi 

looduslikku, mida see aga tihti pole. Kui tänapäeval vahasi müüakse, on enamasti tegemist 

kunstliku ainega, mis mõningal määral looduslikku vaha sisaldab. Kreidezeit safloor- mööblivaha 

on eriti puhtast, kloorivabalt pleegitatud mesilasvahast toodetud. Mesilasvaha sulatatakse, 

puhastatakse ja lõpuks pleegitatakse aktiivsöe ja pleekmullaga. Segatakse safloorõliga ja 

ständõlidega, mis annab tulemuseks lahustitevaba ja puitu mitte kollaseks muutva puitpindade 

töötlusvahendi. 

 

Kasutuskohad: 

Safloor-mööblivaha sobib erinevate looduslike õlidega töödeldud puidupindade katmiseks. 

Samuti töötlemata puidu lõppviimistluseks. Safloormööblivaha on eriti sobilik heledatele 

puidupindadele, kuna ei muuda neid kollakamaks, nagu see on omane linaõli sisaldavatele 

toodetele. Pindadele, mis on eelnevalt linaõli toodetega töödeldud võib mõne aja möödudes see 

aga siiski juhtuda. Selle vältimiseks soovitame lisada vahale nt titaanvalget pigmenti. 

Ei sobi põrandatele. 

 

Omadused: 

• lahustitevaba 

• ei muuda tooni kollakamaks 

• kerge töödelda 

• veeauru läbilaskev 

• antistaatiline 

• mustust ja vett hülgav 

• siidja läikega 

 

Koostis: 

Safloorõli, puidu ständõli, puhastatud kloorivabalt pleegitatud mesilasvaha, pliivabad sikatiivid. 

 



 

Kuivamisaeg: 

ca. 24 tundi 20 ̊C juures. 

 

Kulu: 

Ca. 30 m 2/l 

Olenevalt aluspinna eripäradest võib materjali kulu m2 kohta muutuda. 

 

Pakendid: 

Art. nr. 529 - 0,18 l 

 

Toote täpset hinda saate küsida meie salongidest. 

 

Toonimine: 

Safloor-mööblivaha saab toonida kõigi Kreidezeit´i pulberpigmentidega.Toonimiseks segatakse 
eraldi topsis veidi vaha koos pigmendiga pastaks. Seejärel lisatakse pigmendipasta ülejäänud vaha 
hulka ja segatakse korralikult. Pigmenti võib lisada kuni 25%. Mida rohkem on pigmenti seda 
katvam on tulemus. 
 
Töötlemine: 
Vaha kantakse pehme lapiga, vastavalt pinna imavusele, 1-2 korda õhukese ja ühtlase kihina. 

Jääke mitte jätta või need lapiga ära pühkida. Hiljem poleerida pehme lapi või (hobusekarva-) 

harjaga. See annab pinnale siidja läike. Töötlemistemperatuur peab olema vähemalt 10 ̊C. 

Kasutades vaha mineraalsete värvipindade peal, soovitame pinnale teha enne vaha 

pealekandmist liivapaberiga vahelihvi. (P180 - P240). 

 

Säilitamine: 

Jahedas, kuivas ja korralikult suletuna säilib vaha mitmeid aastaid. 

 

Tööriistade puhastamine: 

Peale kasutamist balsamtärpentiniga (Art.nr 447) või sooja seebiveega (Marseille seep Art.nr 220) 

puhastada. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 
Jäägid ära kasutada. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Ohutu. 

 

 

 



Oluline teada: 
Suuremate pindade töötlemisel on pealekandmine liiga töömahukas, siin soovitame vaha 
vahekorras 1:1 balsamtärpentiniga lahjendada ja peale kanda pehme pintsliga, lasta kuivada ning 
mitte poleerida. Rohkem katsutavad/kasutatavad kohad hobusekarva- harjaga siidjaks poleerida. 
Kuivavate õlide tõttu on kasutatud lappide isesüttimise oht! 
Kasutatud lapid värskes õhus kuivatada või kinnisesse tulekindlasse anumasse panna. Jälgida 
tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
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/

