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EASYCARE
Matt seinavärv köögi, vannitoa ning muude 
niiskete ja kuivade ruumide viimistlemiseks
- Rasvaplekkide- ja niiskuskindla tehnoloogiaga
- Takistab hallituse teket
- Pinnale sattunud rasvaplekid on kergesti eemaldatavad
- Väga kõrge pesukindlusega

Toote omadused  Kõrge pesukindlusega matt sisetööde seinavärv (märghõõrdekindluse 1. klass, 
ISO 11998). Värv on vastupidav rasvaplekkide, niiskuse ja hallituse suhtes, mis-
tõttu sobib värvi kasutada köögis, vannitoas ja teistesse niisketesse ruumidesse. 
Värvitud pind on vastupidav ka selliste raskesti eemaldatavate plekkide suhtes 
nagu vein, tomatikaste, šokolaad, jumestuskreem, toidurasvad jm. 
Värv EasyCare Kitchen&Bathrooom on kergesti pinnale kantav, tasandub hästi 
ja moodustab ühtlase värvikile. Värv on peaaegu lõhnatu. Akrüülvärv on väga 
kõrge hõõrdekindlusega, sellepärast on värvitud pinda kerge hooldada ja see 
näeb aastaid välja just nagu äsja värvitud.

Kasutuskoht  Värv on mõeldud seinte ja lagede viimistlemiseks niisketes ja sagedast puhasta-
mist nõudvates kuivades ja niisketes ruumides, nt köögis, vannitoas, ühiskondli-
kes ruumides. 

Aluspind  Sobib uute ja varem värvitud kipsplaatide, krohv-, betoon- ja tellispinna, pahtel-
datud pinna, krunditud puitkiud- ja puitlaastplaatide ning klaaskiudtapeedi värvi-
miseks.  
Vannitoas jm niisketes ruumides tuleb kasutada niiskuskindlaid kipsplaate ning 
selleks ette nähtud niiskuskindlat pahtlit ja kruntvärvi. 

Pinna ettevalmistus  Aluspind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja tolmust. Pind puhastada leige 
veega, väga määrdunud pinna puhastamiseks kasutage sobivat pesuvahendit. 
Pesuvahendiga puhastatud pind loputada üle puhta veega. 
Eemaldada pinnalt vana koorunud värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kind-
la aluspinnani. Parema nakkuvuse saamiseks karestada varem õli- või alküüdvär-
viga kaetud pind liivapaberiga. Täita aluspinna praod ja ebatasasused sobiva 
Sadolin tootevaliku pahtliga. Lihvida pahteldatud pind siledaks ja eemaldada lih-
vimistolm. Vannitoas, duširuumis ja muudes niisketes ruumides kasutada niis-
kuskindlat pahtlit Maxi Aqua.

Kruntimine  Kruntida poorne, nt pahteldatud või varem värvimata pind ühe kiht kruntvärviga 
Bindo Base (niisked ruumid) või Grund (kuivad ruumid). Vajaduse korral võib 
kruntvärvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust). Probleemse nakkuvusega 
pinnad, nt eelnevalt alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad, tööstuslikult lakitud või 
värvitud pinnad, varem töötlemata puitkiud- ja puitlaastplaadid, samuti erineva 
poorsusega (nt osaliselt pahteldatud) pinnad kruntida tootega Bindo Base. Krun-
dikiht parandab viimistlusvärvi nakkuvust aluspinnaga ja vähendab selle kulu, 
samuti pikendab pinnavärvi kestvust. Vana lubivärv tuleb siduda kruntvärvi 
Master Base ja lakibensiini seguga. Nõrk liim- või kriitvärvikiht tuleb pinnalt täie-
likult eemaldada, tugevalt nakkunud liim- või kriitvärv tuleb kruntida värvi 
Master Base ja lakibensiini seguga. 
Kui kasutada lõppviimistluseks intensiivset (punast, kollast, oranži) tooni pinna-
värvi on korraliku katvuse saavutamiseks soovitatav toonida kruntvärv pinnavär-
viga võimalikult sarnasesse tooni. 
Vannitoas, duširuumis ja mujal niisketes ruumides kasutada kruntvärvina toodet 
Bindo Base.

Lõppviimistlus  Pinnaviimistlus teha tootega EasyCare Kitchen&Bathroom. Enne kasutamist 
segada toode hästi läbi. Kanda pinnale rulli või pintsli abil kaks värvikihti, lastes 
kihtide vahel pinnal nõuetekohaselt kuivada. Värv on kasutusvalmis ega vaja lah-
jendamist. Värvi lahjendamisel või pinna katmisel soovitatust õhema värvikihiga 
võib toote kvaliteet halveneda. 
Vannitoas, duširuumis ja mujal niisketes ruumides järgida eespool kirjeldatud 
pahteldus-, kruntimis- ja värvimisjuhiseid.
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Toote kirjelduses esitatud andmed on saadud laboratooriumi tingimustes, sellepärast võivad tegelikud andmed pinna teistsu-
guse katmisviisi, ilmastikutingimuste jm tõttu neist mõnevõrra erineda. Esitatud informatsioon on ette nähtud abiks toodete ja 
töömeetodite valimisel. Esindaja ei vastuta kahju eest, kui toodet on kasutatud vääralt või mitte otstarbe kohaselt. Täpsemat 
teavet saab esindajalt. Me jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma eelnevalt teatamata.

Tehnilised andmed

Kasutuskoht niisked ja kuivad ruumide sisetööl.

Sideaine akrüül.

Läige (Gardner, 60°) BW matt, BC pigmendiga poolmatt (olenevalt värvitoonist).

Märghõõrdekindlus ISO 11998  
(28 p, 200 tsüklit)

1. klass.

Katvus varem värvitud ühtlase pinna värvimisel ca 10 m²/l (katvuse määr sõltub aluspinna 
imavusest).

Kuivamisaeg (23 °C, suht. niisk. 65%) tolmukuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 2 tunni pärast.

Vedeldi vesi. Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada.

Toonimine Acomix toonimissüsteem, täistoonivalik.

Tööriistad pintsel, rull, pihusti.

Pihusti otsak 0,017–0,025’’, rõhk 150–200 baar, pihustusnurk 30–60°.

Tööriistade pesemine veega kohe pärast kasutust.

Säilitamine suletud pakendis kuivas ja jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Hoida külma eest.

Pakend 1 l / 2,5 l. 
 

Pinna puhastus  Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes nelja nädala jooksul peale värvi-
mist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset 
puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha ette-
vaatlikult niiske pesulapiga. Pärast nimetatud perioodi on värvitud pind vastupidav 
intensiivsele  puhastusele ja plekkidele.  
Määrdunud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett, tugevasti 
määrdunud pinna puhastamiseks ka neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-7). 
Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinna puhastami-
seks kasutada niisket lappi või pehme švammiga. Mitte kasutada pinna puhasta-
miseks kriimustavaid puhastusvahendeid, karedat käsna või harja. Pesuvahendiga 
puhastatud pind loputada üle puhta veega. 

Soovitused värvimiseks  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), 
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam 
temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse vär-
vikile tekkimist.  
Enne järgmise kihi pinnalekandmist peab eelmine kiht olema korralikult kuivanud. 
Suuri pindu tuleb värvida ilma katkestuseta, katkestusi võib teha vaid nurkades. 
 
Kandke värv pinnale sellise kihina, et 1 liitriga kataksite ühe kihina ~10 m². Nii vär-
vitud pind püsib kauem niiske ja seda on kergem tasandada. Vajaliku värvikoguse 
kindlaksmääramisel tuleb lähtuda etiketil märgitud katvusandmetest. Liiga õhuke-
se kihi korral ei avaldu värvi omadused täiel määral.

Tööohutus  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Kasuta-
da isikukaitsevahendeid. Vältida värvi sattumist nahale ja silma. Allaneelamise kor-
ral pöörduda koheselt arsti poole. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgis-
tusteabekeskuse või arstiga. Hoiatus! Pihustamisel võib tekkida ohtlikud 
sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. ELi lubatud 
LOÜ piirväärtus tootes on 30 g/l (alaliik A/a). LOÜ sisaldus tootes: < 11 g/l.

Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne tööriistade pesemist eemaldada 
neilt liigne värv. Mitte valada toodet kanalisatsiooni ega veekogudesse. Vedelad 
värvijäägid toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti; ümbertöötluseks võib ära 
anda üksnes täiesti tühja taara.

Tootja  Akzo Nobel.

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


