
DOMUS AQUA

Toote omadused  Hea ilmastikukindlusega veepõhine puiduvärv. Moodustab elastse, vett ja mus-
tust hülgava värvkatte. Värv on väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Sisaldab 
puidukaitse toimeaineid ennetamaks vetikate ja seente kasvu värvitud pinnal. 
Toonitav laias värvigammas. Süsteemse viimistluse korral (immutus, kruntimine 
ja 2 pinnaviimistluskihti) tagab puitpinnale pikaajalise kaitse ilmastikumõjude vas-
tu.

Kasutuskoht  Toode on mõeldud kasutamiseks välistööl puitfassaadide ning puidust piirete, 
aedade, liistude ja lipumastide värvimiseks.   
Termoplastsuse tõttu ei sobi toode aknaraamide viimistlemiseks. 

Aluspind  Sobib uue ning varem värvitud, nii saetud kui hööveldatud puitpinna värvimiseks, 
samuti eelnevalt krunditud metallpinna (ka galvaniseeritud pinna), tsementkiud-
plaatide ning betooni viimistlemiseks.   
Toode ei sobi seenhaigustest kahjustatud puitpinna või eelnevalt muldvärviga 
kaetud pinna ülevärvimiseks.

Pinna ettevalmistus  Värvitav puit peab olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%, puhas ning vaba 
seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Pinna puhastamiseks 
kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks pesu-
vahendit Cleaner (tolmu, rasva ja tahma eemaldamiseks) või Bio-Cleaner (hallitu-
se ja orgaanika eemaldamiseks). Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada kaa-
bitsa, liivapaberi, kuumaõhufööni või infrapunalambiga. Vältida puitu kahjustada 
võivaid puhastusmeetode (nt liivapritsi). Läikiva värviga kaetud pind karestada 
liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Oksakohtadest eemaldada vaik, 
mustast metallist naelad ja kinnitusklambrid kruntida.

Immutamine  Varem värvimata puitpind immutada 1-2 korda biotsiidse puidukaitsekrundiga 
Pinotex Base. Immutuskrunt aitab ennetada seenhaiguste (nagu mädanik ja pui-
dusine) teket ning kahjurite levikut. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja -detailide 
otsapindasid. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt 
kuivada (12-24 tundi).

Kruntimine  Järgnevalt kruntida pind 1 kihi värviga Domus Base. Kruntvärvi kasutamine aitab 
takistada niiskuse tungimist puitu ning tagab, et kattevärv nakkuks nõuetekoha-
selt alusega. Puitpinna immutamine ning kruntimine tuleb teha võimalikult varaja-
ses etapis vältimaks viimistlemata puidu jäämist ilmastiku meelevalda.

  Eelnevalt läikiva värviga (nt õli- või õli-alküüdvärviga) kaetud pind või kuni puhta 
puiduni puhastatud varem värvitud pind kruntida 1 kihi värviga Domus Base. 

Lõppviimistlus  Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis värviga Domus Aqua. Varem akrüül-või lateks-
värviga värvitud puitpind pesta puhtaks, seejärel värvida tootega Domus Aqua 
1-2 kihis. Puitpinna värvimisel eelistada töövahendina pintslit.

  Krunditud metallpind, tsementkiudplaat või betoonpind värvida 2 kihis värviga 
Domus Aqua.

  Värv Domus Aqua on kasutusvalmis. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Esi-
mest kihti võib vajadusel vedeldada puhta veega (kuni 10% mahust), lõppkiht 
kanda pinnale vedeldamata kujul. 

4 h
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10-25°C

Fassaadivärvid

Veepõhine puitmajavärv
 - Elastne ilmastikukindel puiduvärv välistöödeks
 - Säilitab pika aja jooksul tooni ja läike 
 - Toonitav laias värvigammas



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.

www.sadolin.eeFassaadivärvid

Tehnilised andmed  

Kasutuskoht välistööl

Sideaine akrüül-kopolümeerlateks

Läige (Gardner, 60°) poolmatt

Katvus 6-8 m2/l (1 kiht) sõltuvalt pinna imavusest

Kuivamisaeg (23ºC, RH 50%) tolmukuiv 1-2 tunni pärast, ülevärvitav 4 tunni pärast

Vedeldi vesi

Toonimine Acomix toonimissüsteem, baastoonid BW, BM, BC

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 / 10 L
 

Pinna puhastamine  Määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutraalset 
puhastusvahendit. Puhastusvahendi kasutamise järel loputada pind hoolikalt puh-
ta veega. Vältida orgaanilisi lahusteid (nt. alkoholi) sisaldavaid puhastusvahendeid. 
Pesemiseks kasutada soovitavalt leiget pesuvett, tuline vesi võib värvikihti peh-
mendada ning puhastamist raskendada. Töövahendina kasutada käsna või peh-
met harja.

Soovitused värvimiseks  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10…25°C 
(soovitavalt  +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist külma ja 
niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.

  Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida 
ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Puitlaudise otste (ristlõike-
pindade) hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niisku-
sele. Enne uue laudise paigaldamist on soovitav see töödelda immutuskrundiga ka 
tagantpoolt.

Tööohutus   Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. 
Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Halva enesetunde 
korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga.

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


