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on värvivad omadused

Tootel on kaitsvad omadused

Toode on veepõhine

Toode ei nõrgu

Tootel on puhastavad omadused

396 009

Toode on keskkonnasõbralik. Keskkonnasõbralikud värvid ja lakid
taluvad karmi kliimat, vastavad keskkonnanõuetele ja on tervislikumad tänu veepõhisusele. Samuti on kontrollitud, et need ei sisalda
raskemetalle ega aineid, mis soodustavad vähi ja allergia teket;
katsetatud on ka nende head toimivust.

NII SAAD OSA MEIE
PUIDUTEADMISTEST
Meie ettevõte on ammu tuntud usaldusväärse
peitsitootjana. Meie moto on värvida ilma
katmata. Juba alates 17. sajandist oleme arendanud
oma värvitöötlusoskusi elavate materjalidega.
Tänapäeval on Herdinsi kaubamärk mõeldud inimesele, kelle
arvates on oluline puit kui aluspind. Kui oled teinud kindla
valiku töötada puiduga ja soovid töötlemise kaudu säilitada
puidu ehtsat, puudutavat ja visuaalset tunnet.

”kui soovid säilitada
ehtsa ja visuaalse puidu
tunnetuse”
Meie pikaajalised kogemused on andnud meile
ainulaadsed teadmised puuliikide kohta ja kuidas need
reageerivad erinevatele töötlusmeetoditele. Seetõttu saame
sulle praegu tutvustada laia valikut ülikvaliteetseid tooteid,
kui soovid puidupinda kaitsta, täiustada ja värvida.
Lähtudes olukorras Põhjamaades jätkame kergesti töö
eldavate toodete arendamist klientidele, kes soovivad
puitu töödelda tundeküllaselt.

puidu tundekÜllane

töötlemine
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MILLIST PUULIIKI
HAKKAD TÖÖTLEMA?
Okaspuud või lehtpuud, kõva või pehmet. Iga puuliik on ainulaadne. Ja isegi ühisnimetajate leidumise korral on oluline, et
töötlemine lähtub aluspinnast ja selle erilistest omadustest.

MÄNNIPUU

kuusk

Tänu männi levikule Rootsis ja selle kasutuskõlblikkusele
on mänd levinud nii sisustus- kui ka mööblipuiduna,
paadi- ja ehituspuiduna.

Üks levinuimaid puid Põhjamaades. Kuusk on
sageli heledam ja pehmem kui mänd. Seda kasutatakse
nii saematerjali kui ka paberipuuna.

Omadused: Keskmise kõvadusega.
Levinud kasutuskohad
Mööbel, vineer, puitsisustus, aknad, ehituspuit ja paadipuit.
Männi töötlemisel mõtle sellele
Männipuit tumeneb aja jooksul. Seetõttu tuleb aluspinda leotada,
kui soovid, et selle heledus säiliks. See on levinud ka oksakohtadel
mõni aasta pärast töötlemist. Seetõttu pead oksakohti
spetsiaalselt töötlema.

Omadused: Keskmise kõvadusega ja painduv.
Levinud kasutuskohad
Ehituspuit, pakendid, keelpillid, ka
levinud vanades puitpõrandates, mis tulevad esile renoveerimisel.
Kuuse töötlemisel mõtle sellele
Kuuse puhul on vaigutükid ja vaigukogumid levinumad kui teistel
okaspuudel. Värvimisel saab selle visuaalset mõju tugevdada, sest
pigmendid ei tungi puitu, kui selles on juba ohtralt vaiku.

tamm

saar

Kõva, tihke ja tugev puuliik. Põhjus, miks tamm on nõutud
nii mööblitööstuses kui ka põrandatööstuses.

Loetakse väärispuuks, heitlehiseks puuks, mille
puit on eriti majanduslikult väärtuslik. On väga levinud
parkettpõrandates ja mööblis.

Omadused: Kõva.
Levinud kasutuskohad
Mööbel, vineer, põrand, väliskaunistused ja paadipuit.
Tamme töötlemisel mõtle sellele
Töötlemata tammes võib leiduda õhumulle, mis pinnatöötlemisel
kerkivad pinnale ja moodustavad pinnakihis uurdeid. Seetõttu jälgi kindlasti pinna töötlemisel selle välisilmet ja käi pintsliga üle.
Pea samuti meeles, et tamm sisaldab parkhapet ja seetõttu
tumeneb leelisega eotamisel märkimisväärselt.

kask
Puit on keskmise raskusega, keskmise kõvadusega ja
vintske. See ei ole eriti vastupidav niiskusele ja seetõttu ei sobi
välitingimustes kasutamiseks ilma eritöötlemiseta.
Omadused: Keskmise kõvadusega ja vintske.
Levinud kasutuskohad
Mööbel, vineer, põrand ja kihtpuit.
Kase töötlemisel mõtle sellele
Kask on valge ja nägus puuliik, kuid see tumeneb
aja jooksul. Saad säilitada valge värvi, kui
töötled puud valge õliga.
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Omadused: Kõva ja vintske.
Levinud kasutuskohad
Mööbel, puitsisustus, vineer ja põrand.
Saare töötlemisel mõtle sellele
Saare särava läike säilitamiseks peab seda
lakkima või õlitama. Saart on raske immutada ja see
ei sobi välitingimustesse ilma korraliku pinnaviimistluseta.

Lehis
Lehisepuit on hiljuti kogenud teatavat renessanssi
survetöödeldud puidumürgitu alternatiivina välistarindites.
Omadused: Keskmise kõvadusega ja vaigurikas.
Levinud kasutuskohad
Tisleripuit ja paadipuit.
Lehise töötlemisel mõtle sellele
Lehisel on rohkesti lülipuitu, mis on puu vähem imav osa.
Sellepärast on lehis tuntud hea vastupidavusega puuna.
Vali seetõttu väikeste molekulidega "hiina puuõli" tüüpi õli
saare õlitamiseks. Pea ka meeles, et saar muutub
töötlemata jätmise korral krobeliseks.
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Milline on ruumi ilme? Mis on selle otstarve ja millist tunnet soovid luua?
Kas teed uue põranda või lihvid olemasolevat? Kas on eeldada tugevat
kulumist (köök, koridor) või nõrgemat kulumist (magamistuba, elutuba)? Vali meie
toodete seast see kombinatsioon, mis annab õige varjundi, kaitse ja tunnetuse.

VEEPÕHINE
PÕRANDATÖÖTLUS

PÖRAND

Meie veepõhised tooted tagavad kindla, lõhnatu
ja kiire põrandate töötlemise.

PÕRANDALASUUR

AQUA
AQUA

Herdinsi põrandalasuur on veepõhine lasuur
töötlemata või lihvitud põranda värvimiseks.
Lasuur on lõhnatu ja kuivab kiiresti. Seda on
lihtne peale kanda ja saad valida meie 6 valmissegatud ja kaasaegsed värvi seast endale
sobiva varjundi.
Näpunäide! Mõne halli värviga lasuurimisel
eeltöötle põrandat Herdinsi Puuleelisega
(valge), et vähendada oksakohti ja värvimuutusi okaspuude (nt mänd ja kuusk) töötlemisel.

KÕVAVAHAÕLI
AQUA

Õli tungib põrandasse ja toob esile puu loodusliku
süü. See muudab põranda vananemise kenaks,
samas on sellel pehme ja mugav kõndida. Herdinsi
uus Kõvavahaõli põhineb looduslikel taimeõlidel ja
vahadel, mis tagab puitaluspinnale nii toitvuse kui
ka loomuliku viimistluse. Kui õli imendub sisse,
kaitseb see põrandat immutamise kaudu, ennetades
seeläbi osakeste tungimist pinna alla.

8

9

KAKS LAE- JA PANEELIVALGE
VARIANTI, MIS EI NÕRGU

Põrandad, seinad ja laed. Koos loovad need eeldused igale eraldi ruumile.
Just selle põhjal oleme loonud enda tootevaliku.
Tooted, mida on lihtne kasutada ja mis aitavad saavutada soovitud lõpptulemuse.

SEINAD&
LAED

Herdinsi Lae- ja paneelivalge on keskkonnasõbralik veepõhine lasuur töötlemata
või varem lakitud okaspuudele sisetingimustes. See hoiab ära ja vähendab kollaseks
tõmbumist ja oksakohtade pehmenemist. Vana ja kollaseks tõmbunud paneeli pind
muutub ilusaks heledaks ja läikivaks. Herdinsi Lae- ja paneelivalget on lihtne peale
kanda ja see ei nõrgu. Seepärast on seda kindel ja turvaline kasutada.
Toode on saadaval kolmes eri katvusklassis, mis võimaldab
luua ruumis soovitud tunnet.

AQUA

AQUA

LAE- JA PANEELIVALGE: ÜLIVALGE
Seintele ja lagedele, mille puhul soovid valget aluspinda koos
puu süü ja struktuuri nähtavusega.

LAE- JA PANEELIVALGE: TÄISVALGE
Seintele ja lagedele, mille puhul soovid täiesti valget aluspinda
koos puu süü ja struktuuri aimatavusega.
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Puit on materjal, mis võimaldab enamat kui paljud arvavad.
Lihvpaberi, fantaasia ja meie toodete abil saad luua
vaimustavaid asju pea igast puuliigist. See tähendab, et vaagi
enne ja naudi pärast seda tuleb, mille oled ise loonud.

sisustus
& Mööbel
VÄRVIMINE

JÄRELTÖÖTLEMINE

Peits on värvaine läbipaistev lahus, mis imendub

Materjali kulumiskindluse täiendavaks
suurendamiseks soovitame peitsitud pinda töödelda
mõne meie kaitsva toote abil.

aluspinda ja värvib seda. Kuna peits on suure läbipaistvusega, toob
see esile puu süü ja struktuuri, selle asemel et seda katta nagu tavaline
maalrivärv. See võimaldab säilitada puutunnetuse ning tugevdada aluspinna läiget, mis annab eristuva loomuse.

VAHAÕLI

PEITSILAKK

Herdinsi Vahaõli on mõeldud õlipeitsiga või
katmata puupindade töötlemiseks välitingimustes. See annab kaitsva pinna ja parandab värvi
intensiivsust, pakkudes samas pinnakaitset tänu
vastupidavatele omadustele. Vahaõli sobib samaväärselt nii suurtele kui ka väikestele pindadele.

Herdinsi Peitsilakk annab väga kulumiskindla ja
vastupidava pinna. Erilakk töötlemata ja peitsitud puupindadele.

AQUA

AQUA

ÕLIPEITS

AQUA

AQUA

Herdinsi Õlipeits toonitab puidu struktuuri ja annab
puidu pinnale ühtlase peitsitooni ja esmase kaitse.
Kõik värvid on omavahel segatavad ja segunevad Herdinsi Vahaõliga. Saadaval 11 eri värvivarianti.

EHTNE PEITS

KÕVAVAHAÕLI
AQUA

-

AQUA

KÖÖGIPINNAÕLI

AQUA

Herdinsi Ehtne peits on läbipaistev ja toonitab puu
loomulikku süüd. Peits on müügil värvainena ja värvi
intensiivsust saab soovikohaselt suurendada või vähendada lähtuvalt värvi kogusest, mis kantakse peale
ja/või sõltuvalt peitsi vees lahustamise vahekorras.
Peitsitud pind vajab viimistlemist peitsilakiga. Saadaval 24 eri värvivarianti ja ei sisalda valgendeid.

Herdinsi Köögipinnaõli on eriõli köögi puitpindadele. Toode koosneb hoolikalt valitud õlide segust,
mis tekitab ilusa ja vastupidava, heade vett ja
mustust hülgavate omadustega pinna. Köögipinnaõli on tunnustatud standardi EN 71.3 alusel;
seda standardit kohaldatakse mänguasjatööstuses,
mis tagab, et toode ei eralda raskemetalle.
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Pigmenteerunud ja loomulik värv

Herdinsi Kõvavahaõli on uretaaniga tugevdatud
kuivatav õli puitpindade katmiseks sisetingimustes, kus on ranged nõudmised kulumiskindlusele ja
veehülgamisele. Seda saab eriti kasutada puitpindadel, mis puutuvad kokku tugeva kulumisega, nt
lauaplaadid, trepiastmed ja põrandad Kõvavahaõli
saab kasutada peitsitud, varem õlitatud või katmata
puupindade puhul.
13

Suvel liigub maja keskpunkt köögist rõdule ja aeda.
See on koht, kus pere koguneb grillima, uinuma võrkkiiges, nautima elu.
See on koht, mida tasub kaitsta ja hoida. Seetõttu oleme välja töötanud tooted,
mis võimaldavad nautida väliseid tegevusi pikki aastaid.

KAASAEGNE PUIDUHOOLDUS
RÕDULE JA MÖÖBLILE

verandad

Meie tooted aitavad suurendada
puitmööbli ja terrasside eluiga. Need vähendavad pinnuriski
ja säilitavad puu meeldiva tunde vastu nahka.

RÕDUPUHASTI

LINAÕLISEEP

Kontsentreeritud leeliseline puhastusvahend rõdudele, lattpõrandatele ja puitterrassidele. Ei sisalda
valgendit.

Linaõliseep on bioloogiliselt kultiveeritud ülikvaliteetne linaõli, mis puhastab, immutab ja kaitseb
aluspinda. See sobib oivaliselt mööbli, laevatekkide
jt puitpindade õrnaks töötlemiseks välitingimustes.

AQUA

HIINA PUUÕLI
AQUA

Herdinsi Hiina puuõlil on suur tahkeainesisaldus ja
see põhineb tungaõlil ja linaõlil. Sellel on ülisügav
imbumisvõime ja päris hea veehülgavusvõime.
Herdinsi Hiina puuõli sobib kõikidele varem õlitatud, immutatud või töötlemata puitpindadele välitingimustes (ka väärispuidule, nagu tiikpuu, seeder
ja mahagon). See hoiab ära pindude tekke, kuivamise ja hallituse leviku.

AQUA

TIIKPUUÕLI
AQUA

Säilitab puu sära ja eemaldab kuivanud puidu halluse. Sobib oivaliselt mh aiamööblile, välisustele,
paatide välispuidule ja immutatud puidule. Ainult
välitingimustes kasutamiseks.
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OLEME LAENANUD LOODUSE
ENDA PUIDUKAITSE
Tõrvaõli pakub õrna töötlemist, mis annab kena tulemuse. Kampolhapped on puu enda
immuunsüsteem ja nendest tekitame tõrva. Seda teeme loodusliku
kaitse taaspakkumiseks puitmaterjalile, mis puutub kokku ilmastikuoludega.

PIGMENTEERITUD
TÕRVAÕLI
AQUA

AQUA

Herdinsi pigmenteeritud Tõrvaõli koosneb heledast Dalbrändi männitõrvast, külmpressitud toorest
linaõlist, kummitärpentinist ja pigmendist. Annab
kena ilme ja kestva kaitse. Kasutatakse näiteks puitlaudiste, uste, hoonefassaadide jms puhul.
Pigmenteeritud Tõrvaõli on saadaval neljas värvuses: pruun, hall, vitriolhall ja must. Musta Tõrvaõli kasutatakse eelistatult vertikaalsetel pindadel
(hööveldamata pinnad), nagu fassaadid, tarad, jms.
Pigmenteeritud Tõrvaõli tungib sügavale ja säilitab
puidu loomuliku rasvasisalduse ja pakub kaitset,
mis kestab 2-3 aastat.

HELE TÕRVAÕLI
AQUA

Hele Tõrvaõli koosneb heledast Dalbrändi männitõrvast, külmpressitud toorest linaõlist ja kummitärpentinist. Kasutatakse alternatiivina tavapärastele
puiduõlidele, sest Tõrvaõli pakub pikaajalisemat
kaitset.
Kasutatakse nt puitlaudiste, uste, hoonefassaadide, paatide jms puhul. Hele Tõrvaõli annab kollakaspruuni värvi, mis sarnaneb peam. Roslagi Mahagoni värvi ja toimega. Hele Tõrvaõli tungib sügavale
ja säilitab puude loodusliku rasvasisalduse ja pakub
kaitset, mis kestab 2-3 aastat.

Märkus! Tõrva tooted ei ole üle paintable tavaliste
värvid ja glasuurid. Ei tohi kasutada glasuuritud
või siseruumides. Tõrva lõhn väheneb aja jooksul.
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PUIDUTÖÖTLEMISTOOTED
VÄLITINGIMUSTES KASUTAMISEKS

EELTÖÖTLUS

PUULEELIS
Säilitab läike ning takistab tõhusalt
puidu tumenemist ja kolletumist.
Aluspind: Sobib lakkimata
okaspuidust pindadele.
Maht: 1 l. Jätkub umbes 5 m²
katmiseks.

TERRASSIPUHASTUSVAHEND
Kontsentreeritud aluseline
puhastusvahend ilma pleegitajata.
Aluspind: okaspuidust altaanid, rõdu-,
terrassikatted ja muud puitpõrandad
välistingimustes.
Maht: 1 l. Jätkub umbes 5 m²,
lahjendatult 10 m² katmiseks.
Järeltöötlus: puiduõli, Hiina puiduõli
või tõrvaõli.

TÖÖPINNA ÕLI
Spetsiaalne õli köögi tööpindade ja
puidust laudade hoolduseks. Annab
vett ja mustust tõrjuva viimistluse.
Värv/läige: matt (värvimata).
Maht: 500 ml. Jätkub umbes 10 m²
katmiseks.

TUGEV VAHAÕLI
Uretaaniga tugevdatud värvimata õli,
mis annab hea kulumiskaitse.
Värv/läige: poolmatt.
Maht: 500 ml. Jätkub umbes 5–8 m²
katmiseks.

PULBERPEITS
Vees lahustuv pulberpeits.
Aluspind: töötlemata või täielikult
puhtaks lihvitud puit.
Värv: 24 erinevat tooni, mida on
võimalik uute nüansside saamiseks
omavahel segada.
Maht: olenevalt toonist jätkub ühest
kotist 0,25–1 l peitsilahuse
valmistamiseks. 1 liitrist lahusest
jätkub umbes 6–8 m² katmiseks.
Järeltöötlus: peitslakk.

PEITSLAKK
Polüuretaanil põhinev alküüdlakk, mis
annab nii peitsitud kui ka töötlemata
pindadele kulumiskindluse.
Värv/läige: läikiv ja poolmatt.
Maht: 500 ml. Jätkub umbes 7 m²
katmiseks.

VALGE LASUUR LAELE JA PANEELIDELE
Mittetilkuv vee baasil lasuur.
Aluspind: töötlemata või varem
lakitud puit.
Värv: 3 erineva heledusastmega valget.
Maht: 1 l ja 3 l. 1 liitrist jätkub
töötlemata puidu puhul umbes 5–8 m²
ja varem lakitud aluspinna puhul
umbes 12 m² kahe kihiga katmiseks.
Järeltöötlus: põrandalakk või
peitslakk Aqua.

KAITSE

TUGEV VAHAÕLI - PÕRAND
Taimsetel õlidel ja vahadel põhinev
uue koostisega tugev vahaõli.
Värv/läige: matt ja ultramatt.
Maht: 1 l ja 2,7 l. 1 liitrist jätkub
20–25 m² ühe kihiga katmiseks.
PANGE TÄHELE! Mitte kasutada
koos Herdinsi 500 ml tugeva
vahaõliga.

ÕLIPEITS
Pigmenteeritud õli.
Aluspind: töötlemata või puhtaks
lihvitud pinnad.
Värv: 11 valmis segatud tooni.
Maht: 275 ml, jätkub imava aluspinna
korral umbes 10–15 m² katmiseks.
Järeltöötlus: vahaõli, tugev vahaõli,
naturaalne põrandaõli või
põrandalakk.

VAHAÕLI
Värvimata õli peitsitud või töötlemata
pindadele. Annab pinnale parema
kaitse ja viimistluse.
Värv/läige: matt (värvimata).
Maht: 500 ml. Jätkub umbes 20–25 m²
õliga peitsitud pinnale. Töötlemata
pinna puhul jätkub ühest purgist
umbes 15 m² katmiseks.

hOOLDUS

PÕRANDALASUUR
Vee baasil lasuur, kiiresti kuivav ja
eriti pika avatult hoidmise ajaga.
Aluspind: töötlemata või puhtaks
lihvitud põrand.
Värv: 6 valmis segatud tooni.
Maht: 1 l. Jätkub umbes 10 m²
katmiseks.
Järeltöötlus: põrandalakk, tugev
vahaõli või naturaalne põrandaõli.

VÄRMIMINÄ

Toonitud tõrvaõli on saadaval neljas toonis:

HOOLDUS

KAITSE

KAITSE

VÄRVIMINE

EELTÖÖTLUS

PUIDUTÖÖTLEMISTOOTED
SISETINGIMUSTES

LINAÕLISEEP
Rasvasem kvaliteetsel linaõlil põhinev
seep. Õli puhastab, küllastab ja kaitseb
igat sorti puitu.
Aluspind: igat sorti puitpinnad nii sisekui ka välistingimustes.
Maht: 1 l. Puhastamise puhul: 2–3 dl
põrandaseepi 10 l leige vee kohta.
Õlitamisjärgse põhitöötluse puhul:
1 l põrandaseepi 8–10 l külma vee kohta.
Pinnatöötluse puhul: 1 l põrandaseepi
8–10 l kulma vee kohta.
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TOONITUD TÕRVAÕLI
Toonitud tõrvaõli sisaldab heledat
põletatud puutõrva, külmpressitud toorest linaõli ja palsamtärpentini. Annab
pikaajalise kaitse. Saadaval neli tooni.
Aluspind: vaakumimpregneeritud ja
töötlemata puit välistingimustes.
Värvid: pruun, hall, vitriolhall ja must.
Maht: 3 l. 1 liitrist jätkub umbes 6–8 m²
katmiseks.

TIIKPUUÕLI
Säilitab väärispuidu läike ja kõrvaldab
kuivanud puidu halli varjundi.
Aluspind: sobib väärispuidule ja
teistele lakkimata puitpindadele
välistingimustes.
Suurepärane välimööblile, välisustele,
puitpaatide väliskülgedele jm.
Maht: 1 l, millest jätkub umbes 10 m²
katmiseks värske puidu ja umbes 6 m²
katmiseks täielikult kuivanud vana
puidu puhul.

PRUUN

PUUTÕRV
Herdinsi puutõrv on kvaliteetne
männitõrv, millega immutamine
takistab niiskuse tungimist puitu, kuid
samal ajal saab puit hingata ja säilib
puidu loomulik õlisisaldus.
Aluspind: vaakumimpregneeritud ja
töötlemata puit välistingimustes.
Maht: 3 l ja 1 l. 1 liitrist jätkub umbes
6–8 m² katmiseks.

HALL

VITRIOLHALL

HELE TÕRVAÕLI
Hele tõrvaõli sisaldab heledat põletatud puutõrva, külmpressitud toorest
linaõli ja palsamtärpentini. Annab
pikaajalise kaitse.
Aluspind: vaakumimpregneeritud ja
töötlemata puit välistingimustes.
Värv: nõrgalt kollakaspruun toon.
Maht: 3 l ja 1 l. 1 liitrist jätkub umbes
6–8 m² katmiseks

MUST

HIINA PUIDUÕLI
Õlil on suur tahkeainesisaldus ja see
põhineb tungaõlil ja linaõlil. Sellel on
ülimalt heaimbumisvõime ja päris hea
veehülgavusvõime.
Aluspind: Sobib survetöödeldud ja
töötlemata puidule välitingimustes.
Maht: 1 l ja 3 l.
1 l piisab 4–10 m2 pinnale.

LINAÕLISEEP
Rasvasem kvaliteetsel linaõlil
põhinev seep.
Õli puhastab,
küllastab ja kaitseb igat sorti puitu.
Aluspind: igat sorti puitpinnad nii
sise- kui ka välistingimustes.
Maht: 1 l. Puhastamise puhul: 2–3 dl
põrandaseepi 10 l leige vee kohta.
Õlitamisjärgse põhitöötluse puhul:
1 l põrandaseepi 8–10 l külma vee
kohta.
Pinnatöötluse puhul: 1 l põrandaseepi
8–10 l külma vee kohta.
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Meie eelnevalt segatud värvidest kuni lahustatud värvaineteni meie
Ehtsas peitsis - koos pakuvad ainulaadset võimaluse leida see toon
ja varjund, mis sobib just sulle ja sinu puitaluspinnale.

PÕRANDALASUUR
Männipuidul

VÄRVIPROOV

310 Antiikhall

312 Pärlhall

322 Mellanbrun

325 Mörkbrun

313 Antratsiithall

318 Must

LAE- JA PANEELIVALGE
Männipuidul

Ülivalge

Täisvalge

900 Antiikvalge

905 Happepeits

922 Tiikpuu

911 Keskmine pruun

908 Kirss

913 Mahagonpruun

902 Mahagon

925 Tume Tamm

907 Pruun

904 Raudvitriol

917 Tõrv

Valge

ÕLIPEITS
Peits männipuidul
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Trükisel võib esineda värvihälbeid. Varjundid olenevad ka puuliikidest.
Proovi enne varjundi tekitamist alati peitsiga.
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EHTNE PEITS
Peits kasepuidul

53 Kollane

94 Kask

97 Tiikpuu

70 Puravikpruun

55 Ookerpruun

88 Kirss

75 Hele pähklipuu

71 Punakaspruun

65 Tume Pähkel

74 Kastanpruun

63 Tume mahagon

72 Mahagonpruun

52 Mahagon

51 Punane

58 Tumeroheline

89 Sinine

83 Keskmine pruun

84 Tume antiiktamm

59 Eeben

Peits männipuidul

87 Happepeitsi toon

77 Hõbehall

Peits tammepuidul

82 Antiiktamm

62 Hele tamm

56 Tume Tamm

Trükisel võib esineda värvihälbeid. Varjundid olenevad ka puuliikidest.
Proovi enne varjundi tekitamist alati peitsiga.
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Väga hea kulumiskindlus –
Põrandalakk

PUIDUTÖÖTLEMISKOOL

Lakk laotub õhukese kilena puidu
pinnale ja takistab laike ja plekke. Sa
otsustad ise, kui särav peab laki läige
olema. Kanna lakk peale lakipintsliga.
Tööta risti aluspinnal, kuid lõpeta puu
kiudude suunaliselt.
Lase kuivada, siis vahepeal lihvi, pühi
ära lihvimistolm ja korda töötlemist.
Töötlemata puit vajab 2-3 kattekihti. Peitsitud ja lasuuritud pindadele kantakse
lakikiht peale õhukeselt ja õrnalt.

sisetingimustes
Järgnevalt leiad sisetingimustes toimuva puidutöötlemise etappide kirjelduse.
Üksikasjalikku lisainfot meie toodete kohta leiad
kodulehelt www.herdins.se

Väga hea kulumiskindlus –
Kõvavahaõli
1. Mõtle sellele enne
töötlemist
Peits või lasuur?
Peits on värvaine läbipaistev lahus, mis
imendub aluspinda ja värvib seda. Kuna
peits on suure läbipaistvusega, toob see
esile puu süü ja struktuuri, selle asemel
et seda katta.
Lasuur jääb osaliselt puu pinnale ja
koosneb nõrgalt pigmenteerunud lahusest, mis pääseb läbi aluspinna struktuuri ja uurete.
Peits annab lasuurist sügavama ja selgema varjundi. Samal ajal on töötlemine
vähem nõrgendav, sest samamoodi nagu
peits toob esile puu süsi ja struktuuri, ta
toob esile ka puudused. Peitsimine on ka
suurem katsumus, kui on vaja saavutada
ühtlane värvikiht. Seetõttu otsustavad
paljud kasutada lasuuri, millega on
lihtsam töötada suurematel pindadel,
nagu põrandad. Peits sobib ka rohkem
elegantsematele aluspindadele, nagu
väärispuit, pähklipuu, mahagon, ja seda
esineb sagedamini mööbli, kaunistuste
ja muude sisustusesemete puhul.

Milline puuliik?
Puu imavusvõime mõjutab töötlemist.
Kõvemaid puuliike, nagu tamm ja pöök,
on üldiselt raskem värvida sügavamalt,
samas tungivad värvained sügavamale
pehmemates puuliikides, nagu kuusk ja
mänd. Aluspinna oma värvil on samuti lõpptulemuses oluline osa. Peits
ja lasuur on läbipaistva värvitöötluse
eri vormid. Sama lasuur pakub seega
eri varjundeid - olenevalt aluspinnast.
Samuti pea meeles, et rasvad ja kõvad
osad (näiteks oksakohad) vähendavad
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värvainete võimet tungida aluspinda.
Siinkohal võid vajada lisakihti ühtlase
värvi saamiseks.

Nii värvid lasuuriga
Lasuur ei tungi nii sügavalt sisse kui
peits, seega tuleb pinnale jätta rohkem
jääki. Meetod on sama mis peitsi puhul.
Sa lisad palju lasuuri ja eemaldad liigse
aine siluri, lameda harja või käsna abil.
Põrandal töötad kahe-kolme põrandalaua
laiuselt. Alusta lasuuri pealekandmisega, eemalda üleliigne aine ja siis veendu, et põrandalaudadel oleks ühtlane
värvikiht.

2. Ettevalmistustööd
Valmista põrand töötlemiseks ette
Kõik töödeldavad puitpinnad tuleb
esmalt avada. Seda tehakse tavaliselt
lihvimisega. Lihvimise käigus karestad
pinda, mis võimaldab peitsil ja lasuuril
tungida materjali sisse. See kehtib ka
uue põranda või mööbli korral. (Kõigepealt pead avama (lihvima) puupinna, et
värv kinnistuks.)
Lisaks on oluline, et eemaldad
varasemate töötlemiste vaha-, laki- või
õlijäägid. Vastasel juhul ei hakka värvipigmendid lähtuma puusüüst, vaid järgivad neid jääke, mis on aluspinna sees.
Kasuta värvi- või lakieemaldit (vedelat
lahustit) laki ja värvi eemaldamiseks
enne pinna lihvimist. Võid kasutada ka
kuumaõhupüstolit, kui pead eemaldama
värvi akendelt, ustelt ja mööblilt.

Lihvimine
Alusta karedaga paberiga P80 - P100
(”P + number” on standardtähis abrasiivosakeste jämedusele) vajaduse korral
ja lõpeta lihvimine keskmise karedusega
paberiga - u. P150. On oluline, et liivapaber ei oleks liiga peen, sest see sulgeb
uuesti pinna ja takistab peitsi või lasuuri
imendumist.

Kollaseks tõmbumise
takistamine
Kuusk ja mänd tõmbuvad aja jooksul
kollaseks. Puidu aluspinna leelisega
leotamisega pidurdad kollaseks tõmbu-

Tavaline kulumiskindlus –
Seep
Seep kaitseb puitu ilma seda läbi immutamata. Seebitatud pind on endiselt
niiskuse- ja rasvatundlik. Seebitöötlust
pinnakaitsena saab teha katmata puitvõi leelisega töödeldud aluspindadel.
Puhasta pind korralikult tolmuimejaga.
Doseeri 1 osa Herdinsi Põrandaseepi
8–10 osa külma veega. Kanna seebilahus peale 3 korda lapi või mopi abil.
Lase iga töötlemise vahel kuivada u. 1
tund. Lase põrandal kuivada u. 12 tundi.
Siis poleeri põrand valge kiudlapiga või
valge poleerikettaga poleerimismasinaga.

Kõvavahaõli on tavaõli ja laki hübriid.
Töötlemist tehakse tavatingimustes kahe
kihina. Esimene kiht kantakse peale
õhukese ühtlase kihina pintsli, spaatli
või mohäärrulli abil. Lase esimesel kihil
kuivada vähemalt kaks tundi, siis vahepeal lihvi peene liivapaberiga. Eemalda
lihvimistolm hoolikalt. Seejärel kanna
peale teine kiht õhukeselt ja ühtlaselt
puidu kiudude suunas. Lase õlil taheneda u. 24 tundi.

5. Hooldus
Põranda puhastamine
Ära kindlasti kasuta ”tavalist” seepi
põrandal, mida töödeldakse Herdinsi
põrandaseebi või Herdinsi põrandaõliga. See nimelt takistab pinnakaitset.
Selle asemel kasuta ka puhastamiseks
Herdinsi põrandaseepi. Alusta põranda
puhastamisest toimuimejaga või pesemisest. Doseeri 2-3 dl seepi 10 liitrit vee
kohta. Kuivata põrand väänatud lapi või
mopi abil.

mise protsessi. Peaksid aluspinda (eriti
põrandat) leelisega leotama enne selle
töötlemist valge põrandaõli, valge põrandaseebi või mõne meie halli lasuuriga.
Valge pigmendi valimisel saad ka ülihea
kaitse.

4. Kaitse

3. Värvi

Pinnatöötluse valik hõlmab nii õige
funktsionaalsuse kui ka tunnetuse avastamise. Seep ja õli pakuvad puhtamat
puutunnetust, kuid nõuavad suuremat
hooldust. Lakk ja kõvavahaõli annavad
parema pinnakaitse ja pinna, mida on
lihtsam puhastada.

Nii värvid peitsiga
Põhimõte on see, et peitsil peaks olema
võimalus tungida puidu aluspinda.
Seetõttu alustad ohtra peitsiga pinnal
ja siis kasutad silurit, lamedat harja või
käsna liigse aine eemaldamiseks.
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Hea kulumiskindlus – Õli
Õli kaitseb puusse sisse imbudes ja seda
immutades. Niiviisi takistab õli muude
osakeste juurdepääsu Õli kantakse peale
samal viisil kui kõvavahaõli.
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PUIDUTÖÖTLEMISKOOL

KÖÖGIPINNAKOOL

välitingimused

Köögipind on sageli kodus see puupind, mis
puutub enim kokku niiskuse ja kulumisega.
Seetõttu on oluline selle korrapärane töötlemine.
Siin on Herdinsi oma köögipinnakool.

Järgnevalt leiad välitingimustes toimuva puidutöötlemise etappide
kirjelduse. Üksikasjalikku lisainfot meie toodete kohta
leiad kodulehelt www.herdins.se.
1. Ettevalmistustööd ja
puiduhooldus

Töötlemata või
survetöödeldud puit
Siinkohal kasuta Herdinsi Tõrvaõli

Puhastamine

aluspõhja koos toonvärvidega: must või
hall. Tõrvaõli tungib sügavale ja säilitab
puude loodusliku rasvasisalduse ja pakub kaitset, mis kestab 2-3 aastat. Toonvärv annab pinnale nägusa ja erksa ilme.
Pinna pead enne töötlemist puhastama.
Kui sul on uus survetöödeldud puit,
oota töötlemisega vähemalt kolm kuud.
Kuivanud puidu korral oleks mõistlik
töödelda puitu enne töötlemist puuõliga.
Alusta Toonvärvi purgi sisu hoolika segamisega. Sega kogu purgi sisu otse Tõrvaõli Aluskihti ja sega põhjalikult kuni

Alusta töötlemist Rõdupuhasti abil; see
on valgendita puhastusvahend rõdudele,
lattpõrandatele ja puitterrassidele. Sega
puhastusaine veega 1:1. Väga määrdunud pindade puhastamisel saad suurendada kontsentratsiooni. Alusta pinna
loputamisest veega. Seejärel hõõru lahus
sisse harja või käsna abil.
Lase vahendil seista 15 minutit. Jälgi,
et pinnad oleksid niisked - niisuta
aiamööblile, välisustele ja sarnastele
puupindadele. Siinkohal ära kasuta
survepesurit ja puhastada ei tohi otsese
päikesevalguse käes, vastasel korral on
töötlemine sama mis Rõdupuhastiga.

1. Pinna ettevalmistamine
Pea meeles, et õlitatav pind peab
olema rasva- ja mustusevaba.
Vajaduse korral lihvi peene
liivapaberiga.
2. Töötlemine
Kanna Herdinsi Köögipinnaõli
õhukese ja ühtlase kihina peale
pintsli või ebemevaba lapiga.
Jaota õli mitte imenduvate ja
imenduvate osade vahel. Vajaduse korral lisa veel õli, et kogu
pind saaks immutatud. Võimaluse korral lihvi puidu pikisuunas märja liivapaberiga. Pühi ära
üleliigne õli 20-30 minuti pärast,
et vältida läikivaid osi. Vajaduse
korral korda töötlemist. Pea meeles, et on olemas õliste lappide
ja jääkide isesüttimise oht.
Seepärast aseta need vette või
põleta ära pärast töötlemist.

2. Värvi
Töötlemata puit

neid vahel veega. Seejärel töötle pinda
küürimisharja või survepesuriga, millel
on tarvikud terrassi puhastamiseks.
Lõpeta pinna põhjaliku loputamisega
voolikust, mitte tugeva survega. Lase
puidul kuivada, enne kui asud pinda
edasi töötlema.

Väärispuidu puhastamine
Herdinsi Tiigipuupuhasti puhastab
tõhusalt tiigipuud jm väärispuitu
välitingimustes. Toode sobib oivaliselt
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Herdinsi Raudvitriol annab töötlemata
puidule kiiresti ja lihtsalt kauni hallika värvi. Töötlemine ei anna kaitset,
see on ainult värvilahendus. Üks pakk
Raudvitriolisegu lahustatakse umbes
10 liitris kuumas vees. Sega korralikult.
Kanna segu võimalikult ühtlaselt üle
kogu pinna fassaadipintsli abil. Vertikaalsel paneelil on mõttekas alustada
altpoolt ja töötada ülessuunaliselt, mis
vähendab plekkide ohtu. Vajaduse korral lisa segule mõni tilk pesuvahendit
sisseimbumise hõlbustamiseks. Kaitse
ümbritsevaid pindu, nagu alusmüürid ja
puitlaudised, pritsmete eest.

et on olemas õliste lappide ja jääkide
isesüttimise oht. Seepärast aseta need
vette või põleta ära pärast töötlemist.

3. Kaitse
Õli – Tõrvaõli – Hiina puuõli
Jälgi, et pind oleks puhas ja kuiv. Kanna
õli pintsliga peale, kuni puu on täielikult
immutatud. Oota 15–20 min ja kuivata
seejärel võimalikud jäägid lapiga ära.
Õli peab sisse imbuma aluspinda, mitte
tekitama pealiskihi. Kui puidupind näib
kuivanuna

kõik on segatud, mille järel laota segu
peale. 15-20 minuti pärast tõmba lauad
õrnalt lapiga üle pigmendi ühtlustamiseks ja kuivata üleliigne õli. Ära astu
äsjatöödeldud pindadele. Pea meeles,
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3. Järeltöötlemine
Mõne tunni pärast poleeri pinda
uuesti valge linase lapiga. Lase
õlil kõveneda vähemalt 24 tundi.
Ära jäta kõvenemise ajal pinda
niiskuse kätte.
4. Hooldus
Hoolda tööpindu Herdinsi
Köögipinnaõliga töödeldes 2-3
korda aastas
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AJALOO VÄRVITUD
Ettevõte, mille nimi on praegu Herdins, sai alguse
juba XVIII sajandil Falunis. Siis oli see värvimistöökoda,
mille tegevus jätkus ka siis, kui Herdinsi perekond võttis selle üle XIX sajandi lõpus. Ehkki ettevõte on aastate
jooksul arenenud, on olemus jäänud samaks.
Meie ettevõte on värvide ja orgaanilise materjali
kasutamise ekspert. Oleme perefirma, kelle kirg on jagada
oma teadmisi. Inimeste aitamine nende ideede teostamisel
ja nende õnnestumise kogemine oma projektidega on
meie tugevaim edasiviiv jõud.

HerdinsBaltic OÜ
Laki 14A, 10621 Tallinn
www.herdinsbaltic.ee
info@herdinsbaltic.ee

