
 

Šellak - isoleerkrunt 

Üldine info: 
Šellak on naturaalne vaik loomse päritoluga. Toodetakse šellakit emaste kilptäide abil, kes elavad 

tuhandete kaupa parasiitidena ida Indias ja Tais. Nende täide sekreet kaitseb haudeid, tekitades 

okste peale tiheda kihi, mis kaks korda aastas ära korjatakse. See nn oksalakk sisaldab peale 

surnud täide 60- 80% šellakit ja 4-6 % vaha. 

Tänu puhastamisele ja pleegitamisele saavutatakse lakitoorainetele erinevaid omadusi. Šellakt 

kasutatakse nt farmaatsias (dražeeglasuur), isoleervärvides, puidupoleerides, närimiskummis, 

tintides, tuššides jne. 

 

Kasutuskohad: 

Läbitungivate vee-, rooste-, tahma-, või nikotiiniplekkide tõkestamiseks kõikidel imavatel seina- ja 

laepindadel nagu krohv, tapeet ja puit. 

 

Omadused: 

• kattev 

• kiiresti kuivav 

• isoleeriv ja tõkestav 

• valge 

• kergesti töödeldav 

• annab palju välja 

• toodetud looduslikest toorainetest 

 

Koostis: 

Käärimisalkohol, vahavaba šellak, linaõlivärnits, titaanvalge, talk, ränihape. 

 

Töötlemine: 

Aluspinnalt eelnevalt nii palju kui võimalik mustust eemaldada (harjata, pesta). Seejärel 

isoleerkrunt eelnevalt segada ja lahjendamata pintsliga või rulliga kuivanud aluspinnale kanda. 



Tugevalt imavatele või tugevalt määrdunud pindadele peale vahekuivamist teine kiht peale 

kanda. Peale ca. 12 tundi võib nt. Kreidezeit’i kaseiinvärviga üle värvida. 

 

Valmistamine: 

Kuiv ja ületöödeldav ca. 12 tunni pärast 8˚C juures. 

 

Kulu: 

Vastavalt aluspinna imavusele piisab 0,75 liitrist ca. 5 m2 ja 2,5 liitrist 17 m2. 

 

Pakendid: 

Art. nr. 234 - 0,75 l 

Art. nr. 235 - 2,5 l 

 

Hindu küsida meie salongidest. 

 

Tööriistapuhastus: 

Kohe peale kasutamist alkoholiga puhastada (Art.nr. 461). 

 

Säilitamine: 

Jahedas, kuivas ja korralikult suletuna säilitades on kasutuskõlblik piiramata aja. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 

Jääke mitte kanalisatsiooni kallata. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad 
pakendid viia selleks ettenähtud kogumispunkti. 
 
Tähistus: 
VbF B - kergesti süttiv 

 

Oluline teada: 
Etüülalkohol on kergest süttiv! Tuleallikad eemal hoida ja hoolitseda, et oleks piisavalt värsket 
õhku. Hoida lastele kättesaamatus kohas! Jälgida võimalikke allergiaid looduslike toorainete 
suhtes. 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 

http://www.kreidezeit.de/
http://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. 
 
 


