
 

Linaõlivärnits 

Üldine info: 
Õlibaasil looduslikel värvidel on tooraineks enamasti linaõli. Seda saadakse linaseemnetest. 
Seemned purustatakse ja pressitakse külmalt, kusjuures õli sisaldus seemnetes on 90 %. Linaõli 
kuivab võttes õhust hapnikku. Puhta linaõliga töödeldud puidu pinnad kuivavad mitu päeva. Et 
kuivamist paremaks ja kiiremaks muuta lisatakse õlile kuivamist kiirendavaid aineid (sikatiive). 
Linaõlivärnits on baastoode, selles sikatiive ei ole. 
 
Kasutuskohad: 

• Annab esmase pealispinna kaitse kõikidele puitudele sisetingimustes. Sobib ka loodusliku 

kivi ja korgi töötlemiseks. Kulumiskindluse saavutamiseks on vaja linaõlivärnits üle 

vahatada. 

• Kruntimiseks. Selleks sobib linaõlivärnits lahjendatud 1:1 balsamtärpentiniga (poolõli). 

• Kriidiga segatuna akende kittimiseks (linaõlikitt). 

• Õlivärvide tegemiseks. 

 

Omadused: 

• difuusne 

• mustust- ja vetthülgav 

• suurepärane imendumisvõime 

• annab heledatele puitudele meekarva tooni 

• ei ole pragunev 

• võimalik koheselt kahjustust parandada 

 

Pakendid: 

Art. nr. 410 - 1 l 

Art. nr. 411 - 2,5 l 

Art. nr. 412 - 5 l 

 

Toodete hinda palun küsige meie salongidest. 



 

Koostis: 
Linaõli, pliivabad kuivamisained (koobalt- ja tsirkoonoktaadid). 
 
Töötlemine: 
Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmuvaba, rasvast puhas ja imav. Õlitamise ajal peab 
temperatuur olema vähemalt 10 o C. Tugevalt imavad puidud (vanad palgid, puhastatud mööbel 
jne) võib lahjendatud värnitsaga kruntida (poolõliga). Lahjendamata linaõlivärnits kantakse 
pintsliga ühtlaselt pinnale. Ülejääke mitte jätta või ca. 30 min pärast pehme puhta lapiga 
eemaldada, kuni pind on ühtlaselt siidjas matt. 
 
Pühkimata jäänud ülejäägid on pinnal näha läikivate kohtadena. Kui laigud pühkimata jätta, siis 
jäävad nad kleepuma ja läikima. Neid kohti mitte üle õlitada! Proovida eemaldada kleepuvaid 
kohti 5% soodalahusega ja alles siis uuesti väga õhukeselt üle õlitada. 
 
Linaõlivärnits ei ole mõeldud puidule pinnapealseks kaitsekihiks vaid peab puidu sisse imbuma 
ja poorid täitma! 
 
Kuivamisaeg: 
Üle töödeldav ca. 24 tunni pärast 20 o C juures ja 65% õhuniiskuse juures. Kõrge õhuniiskus, külm, 
parkaineid sisaldavad aluspinnad (kuusk jt) ja liiga suured kogused kasutamisel pikendavad 
kuivamisaega. Lõplik kuivamine ca 4 nädalal pärast. Selle aja jooksul pinda mustuse eest hoida. 
 
Kulu: 
Olenevalt pinna imavusest, kihi kohta ca. 0,050 – 0,100 liitrit /m2. 
 
Hooldus: 
Õlitatud ja vahatatud pindu soovitame vähese mustuse korral ainult puhta leige veega puhastada. 
Ei tohi kasutada kuuma vett ega rasva lahustavaid puhastusvahendeid. Suurema mustuse korral 
soovitame puhastada pinda oliivõliseebiga (nt Marseille seep Art. nr. 220). 
Tihedamaks hoolduseks saab kasutada karnauubavaha emulsiooni (Art. nr. 420), lisades seda 
pesuveele. Kui pind peaks oma siidja läike kaotama, on soovitav uuendada seda õrnalt käsnaga 
hõõrudes (ilma seebita). Suuremate pindade puhastuseks soovitame 2,5%-list soodalahust (art nr 
992). Pärast soodaga puhasmist peab peab pinna uuesti linaõlivärnitsa kihiga üle katma. Kui 
pinnal peaks olema rauapuru, siis võib see linaõlivärnitsaga kattes tooni muuta. 
 
Säilitamine: 
Jahedas, kuivas ja korralikult suletuna säilib värnits mitmeid aastaid. Jäägid tuleks pinnale 
moodustuva „naha“ tekkimise vältimiseks väiksemasse anumasse panna. Õli, millele on „nahk“ 
peale tulnud, enne kasutamist sõelast läbi valada. 
Pikemal säilitamisel (üle 2 aasta) kaotab kuivamisaine oma mõju, st õli vaja kuivamiseks kauem 
aega. Kui lisada 25 ml sikatiivi (Art. nr. 435) 1 liitri kohta, saab algupärase kuivamiskiiruse taastada. 
Sikatiiv lisada kiireti segades ning lasta 24 tundi seista. 
 



Tööriistade puhastus: 
Peale kasutamist balsamtärpentiniga ja sooja seebiveega (Marseille seep Art.nr 220) puhastada. 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Jäägid ära kasutada. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad pakendid via 
selleks ettenähtud kogumispunkti. 
 
Tähistus: 
Vähemürgine - XN 

Süttiv - VBFAII 

 
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. Kuivavate õlide tõttu on kasutatud lappide puhul isesüttimise oht! Lapid lasta 
värskes õhus kuivada või panna need tulekindlasse suletud nõusse. 
Päikesevalgus võib tekitada tumedaks värvumist. Õlist tekkinud iseloomulik lõhn kaob paari päeva 
jooksul. 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/

