
maalermeister
Täname, et valisite Eestis toodetud loodusvärvid!
Tootja: OÜ Värvivabrik, Tartu, Pepleri 32
www.maalermeister.ee | +372 517 2613 | info@maalermeister.ee

Kasutusjuhend

mööblivärv ulla

Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel 
aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistus tööde puhul 
tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.

Toonitud mööblivärv Ulla sobib nii viimistle mata, täispuidust, vineerist, spoonitud  
kui värvitud esemetele. Värv tuleb viimistleda vahaga, mille tulemusena jääb pind  
vastu pida vam, sügava tooniga ja kauni läikega. 

Kasutuskohad: Erineva viimistlusega mööbel ja puitpinnad sise
ruumides. Eriti hästi sobib mööblivärv viimistlemata puitesemetele. 

Pinna ettevalmistamine: Pinnad tuleb puhastada mustusest, 
rasvast ja tolmust. Varem värvitud pinnalt eemaldada lahtine värv. 
Läikivatel pindadel katsetada eelnevalt värvi nakkuvust ja vajadusel 
tuleb pinnad nakke parandamiseks eelnevalt karestada lihvpaberiga. 
Läbijooksud jt tundmatud plekid katta „Isoleerkrundiga“. 

Värvi valmistamine: Purgis olevale kuivainete segule lisada 
330 ml kuuma vett ja segada korralikult. Lasta värvil aegajalt 
segades 1 tund seista ja enne kasutamist värv uuesti korra likult 
läbi segada. Värvi võib teha vastavalt vajadusele ka vedelamaks.

Värvimine: Kanna värv pintsliga puidupinnale piki puusüüd. Lase 
kuivada 2–3 h ning soovi korral lihvi peenema lihvpaberi või teras
villaga. Seejärel värvi teist korda, soovitavalt veidi vedelama vär
viga. Teise kihi valmisvärvi võib lahjendada veega, lisades seda kuni 
10% vee üldkogusest. Värvimise ajal tuleb värvi pidevalt segada.  
NB! Varem värvitud pindadele teist mööblivärvi kihti kandes 
võib see esimese mööblivärvikihi lahti sulatada. Seetõttu 
tuleb vältida juba pintseldamisest märja pinna uuesti üle 
pintseldamist. 

Värvi kinnitamine: Värv kinnitatakse „Viimistlusvahaga“, mis muu
dab tooni sügavamaks ning pinna kulumisele ja määrdumisele vastu
pidavamaks. Vaha võib peale kanda 12 h pärast viimase värvikihi 
pealekandmist. Vaha oleks hea peale kanda 2–3 kihti. Peale vaha 
kuivamist võib läikivama tulemuse saavutamiseks pinda villase lapi 
või harjaga poleerida.  

NB! Tuleb arvestada, et vahaga viimistlemine toob aluspinna 
kontrastid ja pintslijälje hästi esile. 

Mõned nõuanded kulunud efekti saavutamiseks:
•	 Värvikihte on lihtne kulutada lihvpaberi (katseta erinevate 

jämedustega) või terasvillaga;

•	 Värvi kulutamiseks võib enne vahatamist kasutada ka 
niisket lappi, mis alumise kihi „sulatab“;

•	 Põnevaid tulemusi võib anda erinevates kihtides erinevate 
värvitoonide kasutamine;

•	 Loomulikuma vananemisefekti annab nurkade ja servade 
kulutamine;

•	 Lihvimata värvi vahaga kinnitades saab rõhutada pintsli
triipe.

Kuivamisaeg: Värv kuivab ja on ülevärvitav ca 3 tunni pärast 
(+18°C). Värv saavutab lõpliku tugevuse 2 nädala jooksul.

Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib kergelt 
puhastada niiske puhta lapiga. Vältida tugevat nühkimist abrasiiv
sete materjalidaga. Pindasid ei ole soovitav pesta. 

Värvi kulu: 5–7 m2/l (1 kiht).

Töövahendi puhastamine: Pesta sooja seebivee lahusega. 

Töökaitse: Värvi valmistades kanda respiraatorit, et vältida lendu
vate kuivaineosakeste sissehingamist. Värvimisel kanda sobivaid 
kaitsekindaid, sest pikaajalisel kokkupuutel võib värv nahka kuiva
tada. Lage värvides kasutada kaitseprille, vältida värvi silma sat
tumist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist nahale ja 
silma. Kanda sobivat kaitseriietust ja kindaid.

Säilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mitte
külmuvas kohas, säilivusaeg 2 aastat. Valmissegatud värvi hoida 
suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilib selliselt kuni 
3 päeva. 

Jäätmekäitlus: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud 
jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Pakendeid käidelda 
kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist 
tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. 


