
Ambiance
Color Tester
Värvitooni tester
 - Kolm-ühes toonitester sisaldab nii tooni, toodet 
kui värvirulli

 - Lihtne viis katsetada erinevaid värvitoone seinal
 - Kasutajasõbralik pakend, mis vähendab värvijääke

Toote omadused  Sadolin Ambiance kolm-ühes toonitester sisaldab nii tooni, toodet kui värvirulli, 
võimaldades Sul mugavalt erinevaid värvitoone oma kodu seinal katsetada. Uudse 
lahendusega toonitestrit on mugav kasutada, puudub vajadus eraldi värvirulli järele 
ning kogu tööprotsess on kiire ja probleemivaba. Testri minirull kannab värvi pinna-
le sarnaselt tavalise värvirulliga, mistõttu on testriga saadud tulemus võimalikult 
lähedane hilisemale lõpptulemusele. Toonitester sisaldab täismatti veepõhist 
seinavärvi, mis on praktiliselt lõhnatu ning väga madala LOÜ (VOC) sisaldusega 
(≤ 2 g/l). Ambiance Color Tester on saadaval 54 värvitoonis, mis pärinevad Sadolin 
Ambiance värvikaardist.

Kasutuskoht  Testrit sobib kasutada värvitooni valiku tegemiseks sisetööl siledal seinapinnal 
(kipsplaat, pahtledatud mineraalpind). Valides sobivat tooni mööbli jaoks on soovi-
tav testriga katta tugevam papp või paber ning hoida seda mööblieseme kõrval, et 
saada ettekujutus valitud tooni sobivusest antud pinnale.

Pinna ettevalmistus •  Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja kõigest, mis võiks ta-
kistada värvil pinnaga nakkumist. Varem värvitud pind pesta leige veega puhtaks. 
Tugevasti määrdunud pinna pesemiseks kasutada pesuvahendit, seejärel loputada 
pind puhta veega.

 •  Vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid eemaldada kuni kindla aluseni. 
 •  Pinnas olevad ebatasasused, augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolini toote-

valikust, nt Maxi Pro, Maxi. Kuivanud pahtel lihvida ühtlaseks ning eemaldada 
pinnalt lihvimistolm.

 •  Poorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata krohv- ja betoonpind ning kipsplaat 
kruntida värviga Grund.

Testri kasutamine •  Enne kasutamist raputada värvitooni testrit Ambiance Color Tester.
 •  Eemalda testri kaas seda perforeeritud kohalt kergelt tõmmates.
 •  Järgnevalt eemalda ettevaatlikult rulli all olev turvakleebis.
 •  Vajutada õrnalt tuubi, et tuubis olev värv jõuaks rullile.
 •  Hoida testrit külgedelt ja kanda värv vertikaalseid liigutusi tehes pinnale.
 •  Värvitud pinnal lasta nõuetekohaselt kuivada, seejärel kanda pinnale ka teine kiht 

värvi tagamaks, et saadav tulemus oleks võimalikult identne hilisema värvitooniga.
 •  Päikesevalgusel on suur mõju sellele, kuidas värvitoonid ruumis paistavad. Veen-

dumaks valitud tooni sobivuses vaata seinale kantud värvinäidist nii hommikul kui 
õhtul, loomulikus- ja kunstvalguses. 

 •  NB! Tasub arvestada, et testri täismatt värvitoon võib pisut erineda lõpptulemu-
sest, kui pinnavärviks kasutatakse kõrgema läikega toodet.

Lõppviimistlus •  Pinna lõppviimistlus teha sobivas toonis pinnavärviga.
 •  Enne seina lõplikku ülevärvimist tasub tooni valimiseks seinale kantud värvitesti 

ääred lihvida liivapaberiga siledaks, nii jääb pinna lõpptulemus võimalikult ühtlane.

Seina- ja laevärvid



Seina- ja laevärvid www.sadolin.ee

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 ka-
sutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha 
muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Tehnilised andmed (EN 13 300)

Kasutuskoht kuivad ruumid sisetööl

Sideaine kopolümeerdispersioon

Läige (G60°) täismatt

Katvus (1 kiht) eelnevalt värvitud pindadel 10-12 m²/l, imavatel pindadel 7-9 m²/l

30 ml testri katvus (1 kiht) 0,25-0,3 m²

Kuivamisaeg (+23ºC, RH 50%) puutekuiv 0,5 tunni pärast, ülevärvitav 1-2 tunni pärast

Toonid Sadolin Ambiance värvikollektsiooni 54 valmistooni

Töövahend tester sisaldab minirulli

Töövahendite puhastamine veega koheselt pärast kasutamist

LOÜ (VOC) sisaldus ≤ 2 g/l (EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/a) - 30 g/l)

Hoidmine hoida värvinõud tihedalt suletuna kaitstuna külma eest kuivas ja jahedas kohas 
temperatuuril +5…30°C

Säilivusaeg avamata tehasetaaras 2 aastat

Pakend 30 ml
 

Soovitused värvimiseks ja 
pinna hoolduseks

  Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Nõutav õhu- ja pinnatem-
peratuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40…80% 
(soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus vär-
vimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.

Tööohutus   Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning kasutada 
isikukaitsevahendeid. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poo-
le. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sisal-
dab: C(M)IT/MIT segu (3:1) ja 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergi-
lise reaktsiooni.

Keskkonnakaitse  
ning jäätmekäitlus

  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või vee-
kogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlu-
sesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja  Akzo Nobel, Inglismaa.

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


