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TOOTEKIRJELDUS  1931 
2          14.03.2016 TRANEMO SVART 

PINTSLIGA VÄRVITAV MUST KEEDUVÄRV 
 

VÄRVITÜÜP Traditsiooniline looduslikult puitu kaitsev keeduvärv. TRANEMO 
SVART moodustab hingava ja veeauru läbilaskva pinnakihi. 
Täismatt. 

KASUTAMINE Kasutatakse töötlemata saepalkpindadel, hööveldamata 
voodrilaual ning pindadel, mida on eelnevalt värvitud 
punamuldvärviga, nt aiad ja õueehitised. 
Värv ei sobi hööveldatud pindadele ega ka teist tüüpi värviga 
värvitud pindadele. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS ca 32 massi% 
PIGMENT Raudoksiid 
SIDEAINE Keedetud linaõli ja nisujahu. 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ (A/d): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l 

KULU Ca 3 m2/l 
TIHEDUS Ca 1,2 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -ülevärvitav Ca 4 tundi  
Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja niisketes tingimustes. 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU Vesi.  
LÄIGE Täismatt 
VÄRVITOONID Must 
PAKENDID 10L 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Töötlemata saelauad ja karedad palkpinnad: eemalda mustus ja 

tolm, samuti lahtised puidupinnud. Pese hallitanud pinnad RENSA 
FACADE pesuainega. Krundi metallpinnad FERREX AQUA 
korrosioonitõrjevärviga. 
Eelnevalt punamuldvärviga värvitud pinnad: eemalda 
terasharjaga pinnalt kogu lahtine värv. Krundi roostes metallosad 
FERREX AQUA korrosioonitõrjevärviga. 

    VÄRVIMINE Kanna pinnale suure pintsliga. Krundi esmalt 10-20% veega 
vedeldatud TRANEMO SVART muldvärviga. Kanna värvikihid 
võimalikult õhukeselt kuni pind on korralikult kaetud. 
Uued pinnad värvitakse kahekordselt, eelnevalt värvitud pinnad 
ühe- või kahekordselt. 
Ära värvi päikesest kuumenenud pinda! Liiga kiire kuivamine võib 
põhjustada värvi koorumist. Kui koorumine on toimunud, harja 
lahti värv maha ja värvi uuesti. 
TRANEMO SVART muldvärv sisaldab looduslikku 
raudoksiidpigmenti. Sellest tulenevalt võib värvitoon varieeruda. 
Sega ühte anumasse kokku erinevate partiide värvid, mis on 
vajalikud terve pinna värvimiseks liigendusjoonte (nt nurkade) 
vahel. 
NB! TRANEMO SVART muldvärv sisaldab raudsulfaati, mis võib 
eralduda värvikilest ning põhjustada roosteplekke krohvitud või 
betoonsoklitel ning kollaseid plekke puitpindadel. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi 
temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. 
Parim ilm värvimiseks on pilvine, kuid kuiv. 

    LADUSTAMINE Ladustada jahedas. 
Ei tohi jäätuda. 

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


