
EASYCARE

Toote omadused  Suurepärase pesukindlusega matt sisetööde seinavärv (märghõõrdekindlus 
klass 1, ISO 11998). Toode sisaldab vaha, mis muudab värvitud pinna vedelikke ja 
mustust tõrjuvaks. Tänu värvi EasyCare spetsiaalsele hüdrofoobsele kattele ei 
imendu pinnale sattunud vedelik (nt karastusjoogid, mahlad) alusesse, vaid jääb 
piiskadena pinnale. Väiksem kontaktpind tilga ja aluspinna vahel vähendab määr-
dumise riski ning lihtsustab oluliselt pinna puhastamist. Värv EasyCare ei pritsi, on 
kergesti pinnale kantav ning tasandub ühtlaselt siledaks. Toode on praktiliselt lõh-
natu ning toonitav laias värvigammas. Akrüülvärvi kõrge hõõrdekindlus tagab ker-
gesti hooldatava pinna pikkadeks aastateks.

Kasutuskoht  Toode on mõeldud seinte ja lagede värvimiseks kuivades ruumides, kus värvitud 
pinnalt nõutakse head pesukindlust. Nt elu- ja lastetoas, esikus, köögis, koridoris, 
kontoris, samuti sagedast pesemist nõudvates ühiskondlikes ruumides nagu koo-
lis, lasteaias, kaupluses, hotellis, restoranis.

Aluspind  Sobib uue ja varem värvitud kipsplaadi, krohv-, betoon- ja tellispinna, pahteldatud 
pinna ning eelnevalt krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi ning klaaskiudtapeedi 
värvimiseks.

Pinna ettevalmistus  Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puhas-
tamiseks kasutada leiget vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks sobivat 
pesuvahendit. Pesuvahendi kasutamise järgselt loputada pind puhta veega. 
 Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinna-
ni. Õli- või alküüdvärviga kaetud pind karestada parema nakke saamiseks liivapa-
beriga. Pinnas olevad augud ja praod täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust. 
Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada lihvimistolm.

Kruntimine  Poorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata pind kruntida 1 kihi värviga 
Stopgrund. Vajadusel vedeldada värvi puhta veega (kuni 10% mahust). Alküüd- 
või õlivärviga kaetud pind, samuti tööstuslikult lakitud või värvitud pind, eelnevalt 
töötlemata puitkiud- ja puitlaastplaat ning erineva poorsusega (nt kohtpahtelduste-
ga) pind kruntida värviga Bindo Base. Kruntvärv parandab naket kattevärvi ja alus-
pinna vahel ning vähendab kattevärvi kulu. Pinnal olev vana lubivärv siduda krunt-
värviga Silikat Base või värvi Master Base ja lakibensiini Solve W seguga. Halvas 
seisukorras olev liimvärv eemaldada pinnalt täielikult, tugevasti seotud liimvärv 
kruntida värvi Master Base ja lakibensiini Solve W seguga. 
 Nõuetekohase katvuse saamiseks intensiivsete punaste, kollaste ja oranžide tooni-
de puhul on soovitav kruntvärv toonida pinnavärviga võimalikult lähedasse tooni.

Lõppviimistlus  Pinna lõppviimistlus teha värviga EasyCare. Enne kasutamist toodet hoolikalt se-
gada. Värv kanda pinnale 2 kihis rulli või pintsliga, lastes kihtide vahel pinnal nõue-
tekohaselt kuivada. Värv on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Värvi vedeldami-
sel või lubatust õhemas kihis pinnale kandmisel võivad halveneda pinna vett ja 
mustust tõrjuvad omadused. 

Pinna puhastamine  Esmase vett tõrjuva (hüdrofoobse) kaitse saavutab värv tavaoludes 1-2 nädala 
jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud 
pinna puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha 
ettevaatlikult niiske pesulapiga. Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes 3-4 
nädala jooksul peale värvimist, pärast mida on pind vastupidav ka intensiivsemale 
puhastamisele. >>>
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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.

Seina- ja laevärvid

Tehnilised andmed  

Kasutuskoht kuivad ruumid sisetööl

Sideaine akrüül 

Läige (Gardner, 60°) matt

Märghõõrdekindlus 
ISO 11998 (28 p, 200 tsüklit)

klass 1 (< 2,4 µm)

RYL 2012 koormusklass RL 03 Suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides 
RL 04 Eriti suured koormused ja kõrged nõuded kuivades siseruumides

Katvus u 10 m2/l varem värvitud siledal pinnal (katvuse määr sõltub pinna imavusest) 

Kuivamisaeg (23ºC, RH 65%) tolmukuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 2 tunni pärast

Vedeldi toode on kasutusvalmis konsistentsis ega vaja vedeldamist

Toonimine Acomix toonimissüsteem, täistoonivalik

Töövahendid pintsel, rull 

Töövahendite puhastamine veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend 2,5 L / 10 L 
 

  Määrdunud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett ning pehmet  
mikrofiiber- või pesulappi. Mitte kasutada abrasiivseid töövahendeid, karedat pesu-
käsna või tugevakiulist harja.   
Üldjuhul taastuvad värvitud pinna vett tõrjuvad omadused 5-7 päeva jooksul pärast 
pinna puhastamist niiske lapiga, sõltudes siiski nii kasutatud töövahendist, pese-
mise intensiivsusest kui pinna määrdumisastmest. Pesuvahendi kasutamine võib 
takistada värvi hüdrofoobsete omaduste taastumist. Vett tõrjuvate omaduste puu-
dumine ei vähenda aga värvitud pinna pesukindlust.

Soovitused värvimiseks  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suh-
teline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam tempe-
ratuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikile  
teket. 
 Kihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida 
ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti 
värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav. Vajaliku värvikoguse määramisel 
lähtuda etiketil toodud katvuse määrast. Nõutavast õhema värvikihi pinnalekandmi-
sel ei pruugi toote vett-hülgavad omadused täiel määral realiseeruda.    
 Seinte värvimisel kanda värv esmalt ristisuunas pinnale, seejärel tasandada pind 
üles-alla rullitõmmetega. Iga värvipaani viimane rullitõmme teha kogu seina ulatuses 
samas suunas. Lagede värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st 
tasandustõmme teha suunaga aknast eemale.

Tööohutus   Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritud ruumis ning vältida 
kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivita-
matult arsti poole. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse 
või arstiga. EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik a) - 30 g/l. Too-
de sisaldab LOÜ-d < 4 g/l.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada 
liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid 
toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult 
tühjendatud nõud.

Tootja  AkzoNobel

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


