ALLBÄCK LINAÕLIVÄRV
Ökoloogiline, hea katvusega, vähese kuluga.
Linaõlivärv on valmistatud keedetud ja puhastatud kvaliteetsest rootsi külmpress linaõlist ja
värvipigmentidest. Ei sisalda lahusteid.
Linaõlivärv sobib kõigile puhastele ja kuivadele pindadele nii sees kui väljas.
Linaõlivärvi on saadaval 32 erinevat tooni, mida kõiki saab omavahel segada.
Pinna ettevalmistus
• Aluspind peab olema puhas ja kuiv
• Puidu maksimaalne niiskussisaldus 14%
• Arvesta, et saetud puitpinnale kulub rohkem värvi kui hööveldatud pinnale. Samuti võtab saelaud
paremini mustust külge.
• Aluspinna puhastamiseks on soovitatav kasutada linaõliseepi. Vältida tuleks pH tasemega
puhastusvahendite kasutamist
• Hallitustäpid tuleb enne värvimist eemaldada. Vastasel korral kasvab see uuesti läbi mistahes tüüpi
värvi.
• Oksakohad krundi šhellakiga.
Värvimine
• Linaõlivärv katab ~15-25m2/l
• Kuivamisaeg on ~24 tundi toatemperatuuril ja madala niiskustaseme juures.
• Kõrge niiskustasemega siseruumides kasuta niiskuse eemaldajat.
• Värvides eelnevalt töötlemata puidule (välistingimustes) esmalt immuta puitu toore linaseemneõliga.
Kasuta kuumaõhupuhurit õli soojendamiseks (600C).
• Sega värvi korralikult .
• Vajadusel lahjenda max. 5% linaõlivärnitsaga.
• Siseruumides võib eelnevalt kruntida Allbäcki shellakkrundiga (nii saab läikivama pinna)
• Värvimiseks sobib tihe jäigakarvaline pintsel (nt. seaharjastest).
• Värv peaks katma esimese kihiga. Samas ei tohi ka värvi pinnale kanda liiga paksult.
• Värvi mitmes eri suunas, lõpetades ühe pika pintslitõmbega piki puidukiudu.
• Välistingimustes värvi vähemalt kaks kihti. Kohti mis vajavad rohkem kaitset kata kolm korda.
• Värvida võib otseses päikesevalguses.
• Töövahendeid ja käsi puhasta linaõliseebi ja kuuma veega.
Nõuandeid
• Hoia pintsleid värvimiskordade vahel kastetult tooresse linaseemneõlisse. Seda õli saab järgmine
kord kasutada puidu immutamiseks.
• Võib ilmneda kergeid läike erinevusi ebaühtlase imendumise või värvi pealekandmise korral.
Aja jooksul need kaovad ja pind matistub.
• Läikeerinevusi aitab vähendada ka enne värvimist linaõliga immutamine või pärast linaõlise kaltsuga
pühkimine.
• Kohtades kus on oht hallituse tekkimiseks (veelauad jms.) sega värvi sisse kuni 20% tsinkvalget
värvi.
• Linaõlivärv võib aja jooksul pimedates kohtades kolletuda. Sama võib tekitada ka kokkupuutel kõrge
pH tasemega ainetega. Kolletus kaob kui pind saab jälle valgust.
Hooldamine
• Aastate möödudes linaõlivärv „kriidistub“ - pigmenditerad hakkavad tasahaaval välja pudenema.
Seljuhul võiks pinda esmalt pesta linaõliseebiga ning seejärel pühkida linaõlivärnitsase rätikuga (võib
kasutada ka linaõlivaha). See taastab pinna endise kaitsekihi ja läike.
NB! Isesüttimisoht. Kasta linaõlised kaltsud enne äraviskamist veega märjaks või hävita need põletades.
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