
 

Okaspuidu “hõbetumine” 

Üldine info: 
Okaspuidu „hõbetumine“ on traditsiooniline pealispinna töötlemise vahend välistingimustes, 
sobib okaspuudele nt lehis. Toode kiirendab puidu hõbedase värvi teket, mis on loomulik 
ilmastiku tõttu (päike, vihm) puidule tekkiv värvus, mis tekib pehmete hüdroskoopsete puidu 
koostisosade (puidusuhkur, valk, tärklis, ligniin) puidust välja uhtumisel ning tugeva puidu 
allesjäämisel. Peale värvimist muutub puidu pind esialgu tumedaks, hõbedane värvus tekib 
hiljem. 
 

Kasutuskohad: 

Sobib ainult puhastele, töötlemata okaspuu pindadele (nt lehis, kuusk, mänd jt.). 

 

Omadused: 

• töötlemis valmis, vedel 

• pH 14 

• säilitusaineteta 

• ilma orgaaniliste lahustiteta 

• ilma pigmendita 

• lõhnatu 

• kiirendab loomulikku „hõbetumist“ 

• kaitseb seene- sambla- ja putukakahjustuste eest 

• toob esile puidu loomuliku mustri 

 

Koostis: 

Vesi, naatriumhüdroksiid, taimsed seebid, lubiseep. 

 

Kasutatavad tööriistad: 

Lakipintslid 

 

 



Eeltööd: 

Määrdunud puit puhastada okaspuidu „hõbetajaga“ ja tugeva harjaga. 

 

Pinna töötlemine: 

Aluspind peab olema puhas, kuiv, töötlemata ja imav. Töötlemistemperatuur peaks olema 

vähemalt 5˚C. Toode läbi segada ja ilma lahustamata pintsliga ühtlaselt puidumustri suunas peale 

kanda või harjaga puidu pealispinnale kanda. Soovitatav oleks teine kiht teha peale esimese kihi 

kuivamist. 

 

Kuivamisaeg: 

Ülevärvitav peale ca. 5 tundi 20 o C juures. Kõrge õhuniiskus ja külm õhk aeglustavad kuivamist. 

Kuivaks saab kiht peale vee aurustumist. 

 

Kulu: 

Vastavalt pinna imavusele ca. 0,08 – 0,13 liitrit / m2 ühe kihi kohta. Täpset kulu soovitame 

määrata objektil kohapeal. 

 

Pakendid: 

Art. nr. 391 - 1 l 

 

Toote hinda palun küsige meie salongidest. 

 

Säilitamine: 

Mittekülmuvas kohas õhukindlalt suletuna hoides säilib vähemalt 5 aastat. 

 

Tööriistade puhastamine: 

Koheselt peale kasutamist rohke veega puhastada. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ülejäänud toodet ei tohi kanalisatsiooni valada vaid õhukindlalt sulgeda ning hiljem ära kasutada. 
Jälgida ametlikku lakkide ja värvijääkide hoiustamise juhendit. 
 
Tähistus: 
C, ärritav 

 

Oluline teada: 
Enne suuremate pindade töötlemist teha kindlasti prooviruut. 
 
Toote kasutamine tekitab puidul pöördumatuid värvimuutusi. Parkaineterikkad puidud värvuvad 
tumedaks. Selle tootega ületehtud puidupindadele ei tohi hiljem peale panna õli ega lakki, mitte 
enne, kui on tehtud põhjalik neutraliseerimine (nõutud on pH kontrollimine). Jälgida tuleks 
võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes.  



Ettevaatust! Toode sisaldab aluselisi ühendeid ja mõjub tugevalt ärritavana! Töötlemis ajal kanda 
kindlasti kaitseprille ja kummikindaid, riietus kaitsta pritsmete eest. Ennetava abinõuna võib ka 
nahakaitsekreemi kasutada. Kokkupuutel naha, silmade või riietusega koheselt rohke veega 
loputada! Kui toode peaks sattuma silma, pöörduda koheselt arsti poole! Vältida hapetega 
kokkupuudet. 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/

