
PANORAMA

Toote omadused  Väga hea ilmastikukindlusega veepõhine akna- ja uksevärv. Värvi on mugav pin-
nale kanda, see tasandub hästi ning ei hakka voolama. Toote kiire kuivamine 
võimaldab tööpäeva jooksul värvida pinna kahes kihis. Värv katab hästi, on prak-
tiliselt lõhnatu ning moodustab pinnale sileda, kergesti puhastatava värvkatte. 
Tänu unikaalsele koostisele on tootel parem läike- ja toonistabiilsus kui tradit-
sioonilistel aknavärvidel. Värv on toonitav pastelses värvigammas ning sisaldab 
puidukaitse toimeaineid, mis takistavad hallituse levikut värvitud pinnal.

Kasutuskoht  Toode on mõeldud puidust aknaraamide, uste ja ukselengide ning piirdeliistude 
värvimiseks.

Aluspind  Sobib uue ning varem värvitud puitpinna viimistlemiseks. 

Pinna ettevalmistus  Aluspind peab olema kuiv ning puhas, puidu niiskus alla 18%. Eemaldada pinnal 
olev tolm, mustus ja rasv kuivalt harjaga või sooja veega. Tugevasti määrdunud 
pinna puhastamiseks võib kasutada pesuvahendit Cleaner. Leeliseline puhastus-
vahend matistab vana värvipinda, parandades sel moel uue värvikihi nakkumist.

  Pinnal olev hallitus ning orgaanika eemaldada niiske harja või käsnaga, seejärel 
pesta pind puhastusvahendiga Bio-Cleaner. Puhastusvahendi kasutamise järel 
loputada pind hoolikalt puhta veega ning lasta kuivada.

  Vana lahtine värv eemaldada kaabitsaga, läikiva värviga kaetud pind karestada 
kergelt liivapaberiga. Aknaraami teravad servad lihvida liivapaberiga kumeraks. 
Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapi-
ga), vajadusel lakkida oksakohad spetsiaalse lakiga. Kahjustunud puitdetailid 
asendada uutega. Puitdetailide kinnitamiseks kasutada eelistatult tsingitud naelu 
ja kinnitusklambreid. Eelnevalt töötlemata naelad/klambrid tuleb enne puitpinna 
lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.

Kruntimine  Varem viimistlemata puitpind immutada 1 kihi värvitu puidukaitsekrundiga  
Pinotex Base. Toode sisaldab toimeaineid kaitsmaks puitu mädaniku vastu. Enne 
järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal kuivada vähemalt 24 tundi. Järgne-
valt kruntida pind 1 kihi värviga Domus Base ning lasta nõuetekohaselt kuivada. 
Uut pinda on soovitav kruntida enne klaasiliistude paigaldamist, sel juhul on pind 
viimistletud ka liistude alt. 

Lõppviimistlus  Pinna lõppviimistlus teha kahes kihis värviga Panorama. Toode on kasutusval-
mis, enne kasutamist värvi hoolikalt segada.

  Varem värvitud pind pesta puhtaks, vana värv karestada kergelt liivapaberiga. 
Puhta puiduni puhastatud pind töödelda sarnaselt uue puitpinnaga. Pinna lõpp-
viimistlus teha 2 kihis värviga Panorama.

Pinna puhastamine  Lõpliku pinnatugevuse saavutab värv paari nädalaga, enne seda vältida pinna 
intensiivset hõõrumist. Värvipinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadu-
sel ka neutraalset või nõrgalt leeliselist (pH< 7-8) puhastusvahendit. Puhastusva-
hendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puhta veega, kuna pinnale jääv 
leeliseline aine võib läikiva värviga kaetud pinna muuta aja jooksul matimaks. 
Pinna puhastamiseks kasutada pehmet harja või švammi. Vältida kõrge leelisuse-
ga puhastusvahendite ning tugevakiulise harja kasutamist. 
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Puidu- ja metallivärvid

Akna- ja uksevärv
 - Kiiresti kuivav veepõhine puiduvärv
 - Moodustab elastse ilmastikukindla värvkatte
 - Toonitav

4 h

POOL-
LÄIKIV



Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise 
meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja 
ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasu-
tamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud and-
metesse sellest eelnevalt informeerimata.
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Tehnilised andmed  

Kasutuskoht aknad ja välisuksed

Sideaine akrülaat

Läige (Gardner, 60°) poolläikiv, 35

Katvus 6-8 m2/l uued pinnad; 8-10 m2/l varem värvitud pinnad 

Kuivamisaeg (23ºC, RH 50%) tolmukuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 4 tunni pärast 

Vedeldi vesi

Toonimine Acomix toonimissüsteem, baastoon BW (valge)

Töövahendid pintsel, rull, pihusti 

Töövahendite puhastamine veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend 1 L / 2,5 L
 

Soovitused värvimiseks  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), 
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Vältida töötamist otsese päikese 
käes, samuti päikese poolt kuumaks köetud pinna värvimist. Lubatust kõrgem pin-
natemperatuur ning tuuletõmbus võivad põhjustada värvi liigkiiret kuivamist ning 
seeläbi ebakvaliteetse värvikile teket. Niiske õhk koos madala õhutemperatuuriga 
pikendab märgatavalt värvi kuivamisaega. Vältida toote kasutamist, kui värvimise-
le järgneva 5-6 tunni jooksul on oodata sademeid või kastet.

  Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Pinnad värvida ilma 
katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Eriti hoolikalt värvida puitdetailide 
otsi ja servi, kuna nende pindade kaudu imendub niiskus kõige intensiivsemalt 
puitu. 

  Värvikao vähendamiseks hinnake, kui palju värvi te vajate. Toote ligikaudne katte-
võime on märgitud toote etiketile. Kasutamata jäänud värv tuleb koguda taaskasu-
tusse suunamiseks. Värvi taaskasutus võib tõhusalt vähendada toote olelusringiga 
seotud keskkonnamõju. Lisainformatsiooni antud teemal leiab ka meie kodulehel.

 Tööohutus   Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. 
Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Vär-
vikile lihvimisel ja termilisel töötlemisel võib eralduda kahjulikku tolmu ja/või suitsu. 
Eelistada märglihvimist. Töötada hästi ventileeritavas kohas ning kasutada isiku-
kaitsevahendeid.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemalda-
da liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvi-
jäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult 
täielikult tühjendatud nõud.

Tootja  Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299  
info.ee@akzonobel.com


