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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.

Seinavärvis on ühendatud väärt looduslike koostisainete parimad omadused: linaõlivärnitsa 
elastsus, tselluloos-liimi tugevus, kriidi katvus ja naturaalsete pigmendite mahedus. Värvi 
on lihtne peale kanda, see katab hästi, olles samas kergemini puhastatav võrreldes 
tavapäraste loodusvärvidega. Seinavärv Ella on ideaalne valik inimesele, kes soovib 
keskkonnasõbralikku, kuid mugavamalt hooldatavat seinapinda. 

Kasutuskohad: Sobib nii kuivades tingimustes krohvitud, pahtelda-
tud kuid ka puidust, kivist, betoonist, papist, kips- ja puitkiudplaadist 
pindade viimistlemiseks. 

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema puhas ja vaba 
tolmust, temp üle +12°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Eemaldada varem värvitud pinnalt lah-
tine värv. Eelnevalt kriitvärviga või muud kriitivad (määrivad) pinnad 
pesta hoolikalt. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust. Läbijook-
sud jt tundmatud plekid katta “Isoleerkrundiga” ja lasta kuivada. Õli 
jt raskemad plekid isoleerida “Isoleerlakiga”. 

Kruntimine: Kõik imavad poorsed pinnad (nt krohv, pahtel, kips, puit, 
papp) kruntida “Isoleerkrundiga” ja lasta kuivada 12h. Täpsemad 
tööjuhised leiad “Isoleerkrundi” kasutusjuhendist. 

Sobivad töövahendid: Naturaalse karvaga pintsel, värvirull.

Värvimine: Enne kasutamist värv korralikult läbi segada. Seismisel 
värvi pinnale tekkinud kuivanud kiht eelnevalt eemaldada. Värvi 
pinnale tekkinud vedeliku kiht segada läbi. Krunditud pinnale kanda 
värv vähemalt kahes kihis. Värv kuivab veidi tumedamaks. Teise 
kihi valmisvärvi võib vajadusel lahjendada veega, lisades seda kuni 
10% värvi kogusest. Rulliga värvides võib värvikiht saada õhuke 
ning tarvis võib minna kolmandat värvikihti.

NB! Enne suuremate pindade värvima asumist teha eelnevalt 
väiksemal pinnal proov, et olla kindel aluspinna sobivuses ja 
värvitud pinna vastavuses soovitud tulemusele.

Kuivamine: Kuna seinavärv Ella sisaldab linaõlivärnitsat, kulub 
värvikihi lõplikuks kivistumiseks ca 2 kuud. Enne seda on värv 
mustusele ja plekkidele vastuvõtlikum ning värvitud pinda on kee-
rulisem puhastada. Enne 2 kuu möödumist tuleks värvitud pindade 
puhastamist vältida.

Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib puhastada 
märja puhta lapi või švammiga, millele on lisatud seebivett. Vältida 
tugevat nühkimist abrasiivsete materjalidaga. NB! Mitte puhastada 
enne 2 kuu möödumist värvimistöödest. Värvipinna puhastatavus 
ei ole siiski võrreldav tavavärvidega.

Töövahendite puhastamine: Töövahendid pesta kohe pärast kasu-
tamist sooja seebivee lahusega. 

Tööohutus: Värvimisel kanda sobivaid kaitsekindaid. Pikaajalisel 
kokkupuutel võib värv nahka kuivatada. Lage värvides kasutada 
kaitseprille. Vältida värvi silma sattumist. Silma sattudes loputada 
rohke veega. Mitte alla neelata. 

Säilitamine: Pärast värvi kasutamist valada värvile õhuke kiht vett 
ja sulgeda õhutihedalt. Värvi hoida kuivas, jahedas, mittekülmuvas 
kohas. Pärast läbikülmumist ei ole värv enam kasutatav.

Jäätmete kõrvaldamine: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. 
Kuivanud jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Paken-
deid käidelda kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse 
suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.

Kasutusjuhend

Seinavärv ella



värvi tüüp vesialuseline emulsioonvärv

läikeaste matt

maht 1, 3, 10 l

katvus 6–7 m²/ 1 l (esimene kiht), 8–10 m² / 1 l (teine kiht). 
Rulliga värvides võib vaja minna kolmandat värvikihti. 
Värvikulu oleneb aluspinna imavusest ja tasasusest, 
sileda pinna puhul on kulu väiksem.

kuivamisaeg tolmukuiv ca 24–36 h (+20°C, hea ventilatsioon).  
Ülevärvitav 24 h pärast. Värv kivistub lõplikult 2 kuu 
jooksul, enne seda värvitud pindu mitte määrida ega 
puhastada!

sideaine linaõlivärnits

koostis pigment, kriit, linaõlivärnits, vesi, metüültselluloos.

vedeldi vesi

veekindlus vetthülgav

töövahend pintsel, rull

hooldatavus märgpuhastatav niiske lapi või švammiga

Isesüttimise oht! Sisaldab linaõlivärnitsat. Õlised lapid ja rii-
ded koguda kokku ja säilitada kinnises mittepõlevas anumas 
või hoida pärast kasutamist märjalt kuni hävitamiseni.

S 2 Hoida lastele kättesaamatus kohas.


