
Betsprodukter för både proffs och hemmafixare

Sügava tunnetusega 
puidutöötlemine

Peitsitooted nii professionaalidele, 
kui ka kodus meisterdajatele





Juba 18. sajandil rajati Falunis värvimistöökoda, millest sai hiljem Herdins Färgverk 

(Herdin’i Värvivabrik) 1920-ndate aastate alguses juurutati sortimenti peitsid, mis oli  

tekstiilivärvimisel kasutatud lahustuvate värvainete-alase oskusteabe loomulikuks  

edasiarenduseks.  Sellest ajast on tehniline areng loomulikult tublisti edasi läinud,  

kuid me oleme endiselt truud käsitööle omasele peenele tunnetusele ja perefirma  

pühendumusele.

Tänasel päeval turustame laia puidutöötlemisvahendite sortimenti nii professionaalidele, 

kui ka kodus meisterdajatele kogu Põhjamaade regioonis. Sügava tunnetusega  

puidutöötlemine – et kasutada ära puidu võimalused ja omadused – on see, millest  

me lähtume, kui oma laboris uusi tooteid arendame. Loomulik puidutunnetus on kogu 

aeg fookuses.

Teiseks tähtsaks prioriteediks on viimastel aastatel olnud keskkonnaküsimused, tänu  

millele oleme nüüd muuhulgas ISO 14001-sertifikaadi omanikud. Püüdleme oma 

tegevuses maksimaalse keskkonnasõbralikkuse poole ja töötame pidevalt tootmise  

parenduste kallal lisaks sellele, mida nõuab keskkonnaseadusandlus. Laseme nüüd turule 

peitsi, millel on keskkonnamärgistus Svanen (Luik). Meie töö üheks oluliseks osaks on 

pakkuda turule tooteid, mis on säästlikud ja turvalised. Nii keskkonnale, kui ka kasutajale.

Käesoleva brošüüriga soovime vahendada teadmisi meie toodetest ja kauni ning  

vastupidava tulemuse saavutamise meetoditest – ja meie esiisadelt päritud  

puidutunnetust. 

 Esiisadelt päritud peitsitunnetus



Lackbets Eco

Uus, vee baasi väljatöötatud peits Herdins Lackbets Aqua on loodud andma lihtsal viisil 

ühtlast ja ilusat tooni, olema turvaline kasutajale ja säästlik keskkonna suhtes. Herdins 

Lackbets Aqua’t kasutatakse ühekordseks peitsimiseks ja värvimiseks ning see annab  

puidule hea baaskaitse. Veelgi vastupidavama puidupinna saamiseks on sobiv lakkida  

see üle tootega Herdins Betslack Aqua (Herdini Peitslakk Aqua), mis on veel baseeruv  

värvitu lakk. Siis saab puidu pind parema kaitse nii kulumise, kui ka selliste vedelike vastu 

nagu vein ja kohv. 

Keskkonasäästlik...
Herdins Lackbets Aqua on turul üks väheseid peitsitooteid, mis kannab keskkonnamärgistust Svanen. 

Keskkonnamärgistus koos meie ISO 14001 keskkonnasertifikaadiga on tõendiks selle kohta, et mitte ainult  

peits ise, vaid ka selle tootmisprotsess on keskkonda säästev.

...ja kergesti pealekantav
Herdins Lackbets Aqua on väga tänuväärse iseloomuga, kuna see on mitme minuti jooksul taaslahustuv.  

Tänu sellele on lihtne saavutada ühtlast tulemust ilma ülekateteta ja laikudeta. Peale selle nakkub peits hästi  

varemlakitud pindadega, mida on puhastatud ja lihvitud.

Loo endale oma värvitoon
Kuna kõik värvitoonid on omavahel segatavad, siis on 

võimalik luua oma värvitoone, et saavutada soovitud 

tulemus. Pidage meeles, et lõpptulemus sõltub sellest, 

millist puiduliiki peitsitakse.

Kasulik teada!
• Kui ostate mitu pakendit toodet Lackbets Aqua,  

 siis tuleb need enne peitsimist ühes suuremas  

 anumas kokku segada. Sel viisil väldite võimalikke  

 toonierinevusi erinevate purkide vahel.

• Enne peitsimist on kasulik töödeldavat pinda veega  

 niisutada, lasta kuivada, seejärel eemaldada lihvimise  

 teel üleskerkinud puidukiud, et saavutada kenam  

 tulemus.

• Varem töödeldud ja seejärel lihvitud puitpindade  

 peitsimisel pidage meeles, et kuivamisajad ja  

 nakkeomadused võivad varieeruda sõltuvalt lihvimise  

 kvaliteedist. Ühtlase värvitooni saavutamiseks tuleb  

 olla väga hoolikas ja lihvida pind võimalikult puhtaks.

Läbipaistev värvikooslus - Peits

Lackbets 
(Lakipeits)

Aqua



600  Antikvit (Antiikvalge) 604  Järnvitrol (Rauavitriol) 622  Teak (Tiikpuu)

607  Brun (Pruun) 602  Mahogny (Mahagon) 625  Mörk Ek (Tume tamm)

617  Tjära (Tõrv) 618  Grafitsvart (Grafiitmust)

  TOOTEANDMED

Koostis: Pigment, sideaine ja vesi

Pakend: 275 ml

Kulu: ca 6-8 m² / liiter

Kuivamisaeg: Puutekuiv ca 1-2 tunni pärast, ülevärvimiskõlbulik ca 6-8 tunni pärast

Puhastamine: Tööriistade puhastamiseks kasutatakse vett ja nõudepesuvahendit

Svanen-märgiga värv ja lakk on loodud taluma karme kliima- ja 

keskkonnatingimusi ning on tervisesõbralikumad, kuna need on 

valmistatud vee baasil. Nende puhul on ka kontrollitud, et nad ei 

sisalda raskemetalle ning vähki ja allergiat tekitavaid aineid  ning 

nende hea funktsioon on testitud. 396 009

Männipuidu peitsimine

Trükises võivad esineda mõned värvikõrvalekalded. Nüansid varieeruvad ka erinevate puuliikide vahel. Värvinüansi kontrollimiseks tehke enne töö alustamist alati 
proovipeitsimine.



Läbipaistev värvikooslus - Peits

Lackbets

Kaunis ja vastupidav pind
Lakkpeitsi järeltöödeldakse käsiharjaga harjates või 

poleerimisriidega poleerides, mis annab tulemuseks 

kauni ja meeldiva pinna. Lakkpeits annab juba ise 

töödeldud puitpinnale hea kaitse, kuid veelgi  

suurema vastupidavuse saavutamiseks võib selle 

üle lakkida Herdins Betslack’iga. On tähtis, et peitsil 

lastakse enne ülelakkimist korralikult – vähemalt  

24 tundi taheneda.

Hea nõuanne!
• Pidage meeles, et peitsi tuleb pinnale kanda  

 vaid üks kiht, vastasel juhul võivad saada  

 mõjutatud ülelakitavuse omadused.

• Kasutage naturaalse või segakarvaga pintsleid.   

 Kasutamiseks sobib ka looduslik svamm.

• Lackbets nr 700 Vit ülelakkimisel kasutatause   

 Herdins Betslack Aqua’t.

• Olge eriti hoolikad varem töödeldud pindade  

 lihvimisel, et peits saaks ühtlase värvitooni.

Lackbets 
(Lakkpeits)

Herdin Lackbets on tänu oma mitmekülgsusele meie enimkasutatav toode. See 

kujutab endast laki ja peitsi kombinatsiooni puidu töötlemiseks ühe operatsiooniga 

ning pakub puidule head baaskaitset.m Kaunis läbipaistvus, mis tuleb eriti hästi  

esile uue puitpinna korral, saavutatakse tänu sellele, et peits sisaldab lahustuvaid 

värvaineid. 

Mitte ainult uuele puidule
Herdins Lackbets on kiirestikuivav ning tänu oma koostisele väga heade nakkeomadustega, mistõttu sobib see ka  

varem lakitud või peitsitud puitpindade töötlemiseks. Seetõttu sobib see näiteks mööbli kulunud osade ja kriimustuste 

parandamiseks. Hea nakkumise saavutamiseks isegi varem töödeldud pindadega on kasulik pinda enne lihvida või  

töödelda pesusoodaga, mis tuleb aga eelnevalt hoolikalt maha loputada.

Suur värvivalik
Herdins Lackbets on saadaval suures värvivalikus, mis rahuldab peaaegu igasuguse nõudluse. Kui sellest ei piisa,  

siis on kõik värvitoonid v.a. nr 700 Vit omavahel segatavad. Neid võib ka vedeldada näiteks lahustiga T-röd (T-punane),  

et saavutada õrnem nüanss. Kuid pidage siiski silmas, et peitsi vedeldamine võib mõjutada laki omadusi.



700  Vit (Valge) 705  Syrabetston (Happepeitsi toon) 723  Bok (Pöök)

712  Gyllenbrun (Kuldpruun)  708  Körsbär (Kirss)  722  Teak (Tiikpuu)

706  Ljusbrun (Helepruun)  711  Mellanbrun  (Tuhkpruun) 715  Almrot (Jalakajuur)

713  Mahognybrun (Mahagonpruun)  702  Mahogny (Mahagon) 703  Mahognyröd (Mahagonpunane)

707  Mörkbrun (Tumepruun) 725  Mörk Ek (Tume tamm) 717  Svartbrun (Mustjaspruun)

718  Grafitsvart (Grafiitmust)

Koostis: Lahustuvad värvained, etanool, estrid ja sideained

Pakend: 300 ml ja 1 liiter

Kulu: 1 liitrist jätkub ca 8-10 m² katmiseks

Kuivamisaeg: Ca 2 tundi ca 20° C juures. Ülelakkimiseks valmis ca 24 tunni pärast

Puhastamine: Kasutage etanoolipõhist vedeldajat nagu näiteks T-röd

  TOOTEANDMED

Männipuidu peitsimine

Trükises võivad esineda mõned värvikõrvalekalded. Nüansid varieeruvad ka erinevate puuliikide vahel. Värvinüansi 
kontrollimiseks tehke enne töö alustamist alati proovipeitsimine.



Lackbets Eco

Läbipaistev värvikooslus - Peits

Oljebets 
(Õlipeits)

 
Hea nõuanne!
• Võimalik on lahjendada  

 lakibensiiniga 5-10%, et saavutada   

 parem sisseimendumine rasvastesse  

 ja kõvadesse puiduliikidesse.

• Kui ostate mitu pakendit toodet   

 Oljebets, siis tuleb need enne  

 peitsimist ühes suuremas anumas   

 kokku segada. Sel viisil väldite  

 võimalikke toonierinevusi erinevate   

 purkide vahel.

• Kuna Oljebets sisaldab kuivatavaid   

 õlisid, siis esineb kaltsude,  

 puuvillajäätmete jms. isesüttimise   

 oht. Lugege pakendilt tähelepanelikult  

 toote käsitsemise juhendit. 

• Põranda töötlemisel kasutage õlisid 

 või lakke, mis on kohandatud 

 põrandatele. 

Herdins Oljebets (Herdini Õlipeits) säilitab kauni puidustruktuuri ja –süü, andes  

sellele samal ajal soovitud värvi, meeldiva pinnatunnetuse ja hea baaskaitse. Puit 

saab ühtlase peitsitooni ilma ülekatte-efektideta – perfektne töötlemata mööblile, 

tisleritoodetele ja suurematele puitpindadele siseruumides.

Isegi suurtele pindadele
Herdins Oljebets sobib paremini kui enamik teisi peitsitüüpe suurte puitpindade toonimiseks – näiteks paneelid, uksed 

või põrandada. See tuleneb eelkõige peitsi kontrollitud tungimisest aluspinda, selle pikast lahtiolekuajast ja tugevusest.

Peitsi oma maitse järgi
Kõik värvitoonid on omavahel segatavad, nii et on võimalik saavutada täpselt soovitud toon. On tähtis meeles pidada, et 

kokkusegatud värvitooni tuleb eelnevalt testida mõnel vastavast puust aluspinna väiksemal tükil. Kui on nõutav suurem 

kulumiskindlus, siis võib pinda järeltöödelda vahendiga Herdins Vaxolja (Herdini Vahaõli) või Herdins Hårdvaxolja 

(Herdini kõvavahaõli). Poleerige pinda lõpuks poleerimisriidega ning see saab väga kaunis.



Trükises võivad esineda mõned värvikõrvalekalded. Nüansid varieeruvad ka erinevate puuliikide vahel. Värvinüansi kontrollimiseks tehke enne töö 
alustamist alati proovipeitsimine.

900  Antikvit (Antiikvalge)  905  Syrabets (Happepeits) 922  Teak (Tiikpuu)

911  Mellanbrun (Tuhkpruun) 908  Körsbär (Kirss) 913  Mahognybrun (Mahagonpruun)

902  Mahogny (Mahagon) 925  Mörk Ek (Tume tamm) 907  Brun (Pruun)

904  Järnvitrol (Rauavitriol) 917  Tjära (Tõrv)

Koostis: Pigmenteeritud õli, alifaatne lakibensiin

Pakend: Plekkpurk 275 ml

Kulu: Ühest purgist jätkub ca 10-15 m²-le

Kuivamisaeg: 12 tundi temperatuuril ca 20° C. Järeltöötlemiskõlbulik pärast ca 8-10 tunni möödumist

Puhastamine: Kasutage tööriistade jaoks lakibensiini, seejärel seepi ja vett

  TOOTEANDMED

Männipuidu peitsimine



Lackbets Eco

Läbipaistev värvikooslus - Peits

Äkta Bets 
(Ehtne Peits)

Herdins Äkta Bets on vees lahustuv pulberpeits ja kujutab endast klassikalist  

peitsimisviisi. Herdins Äkta Bets põhineb lahustuvatel värvainetel, mis annavad  

parima läbipaistvuse ning sobib eriti hästi kui on nõutav detailide hea  

reprodutseeritavus ja puidutunnetus. Suur värvivalik ja omavahelise segamise  

võimalus – ainult fantaasia võib siin piire seada. 

Erinevatele puuliikidele
Suur värvivalik tagab selle, et alati on võimalik leida õige peits just sellele puuliigile, mida tahetakse peitsida. Tootel 

Herdins Äkta Bets on näiteks mitu erivärvust tamme peitsimiseks, mille puhul on arvestatud selle puuliigi enda  

unikaalse värvitooniga. Aluspinnaks peab olema uus või puhtaks lihvitud puit.

Paku peitsile pinda
Kuna Herdins Äkta Bets ei sisalda mingeid sideaineid, siis tuleb pind üle lakkida. Võite kasutada toodet Herdins Betslack 

või Herdins Hårdvaxolja, et saavutada õlitatud puidu tunne. Vältige veepõhiseid lakke ja traditsioonilisi õlisid, kuna siis 

esineb värvi üleslahustumise oht, mille tulemuseks on laiguline pind.

Piirituspeitsimine
Puiduliikidele, millesse peits piisavalt hästi ei imendu, võib selle asemel teha piirituspeitsimist. See toimub järgmiselt: 

lahustage pulber pooles soovitatud veekoguses, laske lahusel jahtuda ja lisage samapalju piiritust (T-Röd), nii et  

vedeliku summaarne kogus on sama. Tumedamad värvitoonid võivad vajada suuremat osa vett, näiteks 70 % vett  

ja 30 % piiritust.

Hea nõuanne!
• Kasutage nr 77 silvergrå (hõbehall) rauavitrioliga töötlemiseks. Retsept on trükitud pakendile.

• Selleks, et vältida tumedamaid piirkondi avatud pooride juures, sulgege lihtsalt avatud poorid otsapuidus  

 veega kinnitamise teel enne peitsimist.

• Männipuitu töödelge enne peitsimist ammoniaagiga, et saavutada ühtlasem ja ilusam peitsipilt.

 Meie väikeses peitsimiskoolis leidub lisainformatsiooni selle kohta, kuidas seda tehakse.

Koostis: Vees lahustuvad pulbrilised värvained 

Pakend: Ühest kotikesest jätkub ¼ - 1 l, sõltuvalt värvitoonist 

Kulu: Ühest liitrist lahusest jätkub ca 6 – 8 m²-le

Kuivamisaeg: Ca 6 tundi toatemperatuuril

Puhastamine: Kasutage vett

  TOOTEANDMED



Trükises võivad esineda mõned värvikõrvalekalded. Nüansid varieeruvad ka erinevate puuliikide vahel. Värvinüansi kontrollimiseks tehke enne töö 
alustamist alati proovipeitsimine.

53  Gul (Kollane) 94  Björk (Kask)   87  Syrabetston (Happepeitsi toon)

88  Körsbär (Kirss) 75  Ljus Valnöt (Hele Kreeka pähkel)  71  Modebrun (Moepruun)

97  Teak (Tiikpuu)  70  Carl-Johan Brun (Kivipuravikupruun)    55  Brunsocker (Pruunsuhkur)

65  Mörk Valnöt (Tume Kreeka pähkel) 74  Kastanjebrun (Kastanpruun) 63  Mörk Mahogny (Tume Mahagon) 

72  Mahognybrun (Mahagonpruun) 52  Mahogny  (Mahagon) 51  Röd (Punane)

77  Silvergrå (Hõbehall) 58  Mörkgrön (Tumeroheline) 89  Blå (Sinine)

82  Antik Ek (Antiiktamm) 62  Ljus Ek (Hele Tamm) 83  Mellanbrun Ek (Tuhkpruun Tamm)

84  Mörk Antik Ek (Tume Antiiktamm)  56  Mörk Ek (Tume tamm)

Tamme peitsimine

Kase peitsimine, v.a. 77 Silvergrå (Hõbehal)l ja 87 Syrabetson (Happepeitsi toon), mis on peitsitud männipuidule

59  Ebenholts (Eebenipuu) 



Allpool on üldine ülevaade sellest, kuidas anda puidule naturaalne tunnetus ja sära, 

mis on eduka peitsimise tulemuseks. Protsess vaadatakse läbi samm-sammult, 

andes sealjuures mõned nõuanded. On tähtis meeles pidada, et lõptulemus, ehk 

siis lõplik värvitoon, mille peitsimine annab, on alati kombinatsioon puuliigi enda 

värvist, peitsi värvist ja kasutatavast pinnatöötlusest.

Mida pidada silmas enne peitsimist
Kuna peits annab läbipaistva värvikoosluse, siis on lõplik värvitoon kombinatsioon puiduliigi enda värvist ja peitsi värvist. 

Heleda peitsi kasutamisel mõjutab lõpptulemust rohkem puuliigi värv võrreldes tumeda peitsi kasutamisega. Sel  

põhjusel ei ole võimalik ainult peitsi kasutamisega teha tumedat puiduliiki heledamaks.

Teine oluline asi, millele peab mõtlema, on puidu kõvadus. Pehme puidu – näiteks männi korral, võib peitsi  

sisseimbumine varieeruda sõltuvalt puidu kõvadusvariatsioonidest, pehmed osad imavad sisse rohkem värvi  

ja kõvad vähem. Vaigustes ja rasvastes kohtades võib veepõhjalistel peitsidel olla raske puitu imenduda. Kõike  

seda saab teatud määral kompenseerida aluspinna hea ettevalmistusega ja hoolika materjalivalikuga. Kõvemaid  

puiduliike, nagu näiteks tamme, on tihtipeale lihtsam peitsida.

Eeltöö paneb aluse lõpptulemusele
Hea eeltöö on peitsimise A ja O. Hoolitsege selle eest, et pind oleks täiesti vaba mustusest, värvist ja lakijäänustest, nii 

et peits saab korralikult puitu imenduda. Osa meie peitsidest on kasutatavad varem lakitud pindadel, kuid siis on oluline, 

et pind oleks korralikult lihvitud ja puhastatud, et peits saaks hästi nakkuda ja annaks ühtlase värvitooni. Peitsimiseks 

võimalikult hea aluspinna saamiseks lihvige pinda alati kiudude suunas lihvimispaberiga, mille tera suurus on 150-180 

või sellele lähedane. Pühkige pind puhtaks niiske lapiga, et eemaldada lihvimistolm ning laske pinnal kuivada.

Kui toodet Äkta bets kasutatakse vaigurikaste piirkondadega männipuidul, siis on mõistlik niisutada pinda kõigepealt  

vee ja mõne tilga 25-protsendilise ammoniaagi lahusega. Seejärel lihvige enne peitsimist maha turritavad puidukiud.

Peitsi pinnalekandmine
Peitsimine on värvimisega võrreldes mitmes mõttes erinev. Kuna peits tungib puidu sisse, siis on väga tähtis töödelda 

ühtlaselt ja metoodiliselt üle kogu pind. Sel moel välditakse peitsi sisseimbumise variatsioone, mis võivad muidu anda 

tulemuseks laigulise pinna. Proovige alati kõigepealt mõnel ülejäänud puidutükil või varjatud pinnal, et kontrollida  

lõplikku värvitooni. Mõelge ka sellele, et kui pinda töödeldakse pärast peitsimist laki, õli või vahaga, siis võib see 

värvitooni mõjutada. Peitsi tuleb kanda kogu pinnale ohtralt pintsli, svammi või lapiga. Seejärel määrige peits ühtlaselt 

laiali kuivaks pühitud pintsliga, tühjaks pigistatud svammiga või kuiva lapiga, nii et ülemäärane peits saaks eemaldatud. 

Püstloodis asetseva puitpinna peitsimisel on tähtis alustada altpoolt, et vältida voolamise jälgi.

Järeltöötlus püsivuse tagamiseks
Pinna järeltöötlemine sõltub täielikult pinna tüübist, millele peits on kantud. Äkta Bets tuleb alati üle lakkida – näiteks 

tootega Herdins Betslack või Herdins Hårdvaxolja – kuna peits ei sisalda mingit sideainet.

Lackbets Aqua võib üle lakkida veepõhise Betslack Aqua’ga, et saavutada suurem kulumiskindlus ja taluda erinevaid 

vedelikke.

Lackbets ja Oljebets tuleb poleerida poleerimisriidega või käsiharjaga, et saavutada särav ja ilus pind.

Kui pind vajab suuremat kulumiskindlust, siis tuleb seda järeltöödelda tootega Betslack, Vaxolja või Hårdvaxolja sõltuvalt 

kasutatud peitsi tüübist.

Käesolevas brošüüris on informatsioon selle kohta, millist tüüpi järeltöötlus sobib millisele peitsile, kirjas erinevate  

toodete all ning järgmisel leheküljel.

Herdins väike peitsimiskool



Lackbets
(Lakkpeits)

Lackbets Aqua
(Lakipeits Aqua)

Toode

Toote tüüp

Aluspind

Tulemus

Järel- 
töötlus

Äkta Bets
(Ehtne Peits)

Vees lahustuv  
pulberpeits

Uus või täiesti puhtaks 
lihvitud puit

Elav pind tugeva  
puidutunnetusega  

ja sügavusega.
Vajab järeltöötlust

Järel-töödeldakse 
tootega Betslack 

või 
Hårdvaxolja

Oljebets
(Õlipeits)

Pigmen-teeritud õli

Uus või täiesti puhtaks 
lihvitud puit

Meeldiva pinnaga ja hea 
baaskaitsegaühtlane 

värvumine 

Hooldami-seks või  
kõrgendatud kaitseks  

järel-töödeldakse  
tootega Vaxolja.  

Kasutage Hårdvaxolja 
pindadel, mis peavad  

taluma tugevat kulumist 
nagu põrandad,  
tööpingid jne

Valmis peitsilahus
lahustipõhine, lakiga

Puhta puiduga või varem 
töödeldud ja lihvitud  

pinnad

Hea baaskaitsega  
valmis pind, millel on  
hea puidutunnetus,  

sära ja sügavus

Järelpoleeritakse  
poleerimisriidega  
või käsiharjaga.  
Kui soovitakse  

vastupidavamat pinda, 
järeltöödelge tootega 

Betslack või  
Betslack Aqua, mis  

on heleda värvitooniga

Valmis veepõhine
lakiga peitsilahus

Puhta puiduga või varem 
töödeldud ja lihvitud  

pinnad

Kaunis, ühtlane  
värvus ning hea  

baaskaitsega pind

Järelpoleeritakse  
poleerimisriidega  
või käsiharjaga.
Kui soovitakse  

vastupidavamat pinda, 
järeltöödelge tootega  

Betslack Aqua

Toode

Toote tüüp

Värvimata õli õlipeitsitud  
või puhtast puidust  
pindadele. Annab  

kõrgendatud pinnakaitse  
ja kaunima lõpp- 

viimistluse

Värvimata, uretaaniga 
tugevdatud õli  

saavutamaks suurimat 
kulumis-kindlust ja  
õlitunnetust. Sobib  

nii puhtast puidust, kui  
ka peitsitud pindadele.

Polüuretaani-põhine 
alküüdlakk, mis annab 
kulumiskindla kaitse nii 
peitsitud, kui ka puhtast 

puidust pindadele.

Veepõhine läbipaistev 
lakk peitsitud või puhtast 

puidust pinnale.
Kiiresti kuivav ja nõrga 

lõhnaga

Vaxolja
(Vahaõli)

Hårdvaxolja
(Kõvavahaõli)

Betslack
(Peitslakk)

Betslack Aqua
(Peitslakk Aqua)

Tak- och Panelvitt
(Lae- ja Paneelivalge)

Mittetilkuv
veepõhine lasuurvärv

Töötlemata või varem 
lakitud puit

Annab kauni heleda  
ja siidjalt mati pinna

Üldjuhul ei vaja  
mingit järeltöötlust.  

Pindadel, mis peavad 
taluma tugevat  

kulumist,  
kasutage toodet  
Betslack Aqua

Köksbänksolja
(Köögitööpinna õli)

Spetsiaalne õli köögi  
tööpindade ja puidust  
laudade hooldamiseks. 
Annab vett ja mustust 
hülgava pinnatöötluse
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Pinnatöötlus

Õli ja Lakk

Betslack Aqua
Herdins Betslack Aqua veepõhine läbipaistev lakk, mida on saada nii värvituna, kui  

poolmatina ning mis sobib nii puhtast puidust, kui ka peitsitud pindadele siseruumides.  

Laki vastupanuvõime ja kulumiskindlus annavad pinnale väga hea kaitse. Lakk on nii  

kiiresti kuivav, kui ka nõrga lõhnaga. Kuna see on veepõhine, siis ei sobi see nii hästi  

pindadele, mis on peitsitud tootega Herdins Äkta Bets või puitpindadele, mida on  

varasemalt töödeldud õli või vahaga.

Betslack
Herdins Betslack on polüuretaanipõhine läbipaistev lakk, mis annab kulumiskindla kaitse nii 

puhtast puidust, kui ka peitsitud pindadele siseruumides. Betslack on saadaval nii värvusetuna, 

kui poolmatina ja see annab Herdins peitsidega töödeldud pindadele eriti hea kulumiskindluse. 

Peitslaki kasutamisega kaitstakse pinda nii kuumade, kui ka külmade vedelike eest. Puitpinnad, 

mida on varem töödeldud õli või vahaga, tuleb enne lakkimist puhtaks lihvida.

Vaxolja
Herdins Vaxolja kasutatakse tugevdatud pinnasekaitse ja sügavama värvitooni andmiseks  

puitpindadele, mida on töödeldud vahendiga Herdins Oljebets. Vaxolja sobib suurepäraselt ka 

puhtast puidust pindadele siseruumides ning annab hea pinnakaitse koos säilinud ja naturaalse 

puidutunnetusega. Vaxolja koosneb paljudest erinevatest õlidest kombinatsioonis vahaga, see 

on väga vastupidav ja seepärast kasutatav ka suurematel pindadel.

Hårdvaxolja
Herdins Hårdvaxolja on uretaaniga tugevdatud, kuivav õli, mida kasutatakse puitpindade  

töötlemiseks siseruumides. See sobib eriti hästi kasutamiseks puitpindadel, mis on allutatud 

tugevale kulumisele, nagu näiteks lauaplaadid, põrandad ja trepiastmed. Hårdvaxolja võib 

kasutada nii peitsitud, varem õlitatud, kui ka puhtast puidust pindadele. See täidab kõigil kolmel 

juhul sama funktsiooni. Hårdvaxolja tungib puitu, nii et moodustub kulumiskindel pind, ilma et 

naturaalne puidutunnetus kaduma läheks.

Herdins järeltöötlemistooted on mõeldud pinnale eriti suure kulumiskindluse  

andmiseks, kuid ka nii tunnetuse kui välimuse parendamiseks. Eelmiselt  

leheküljelt näete millised tooted sobivad milliste peitsidega.



Tak- och Panelvitt (Lae- ja Paneelivalge)
Herdins Tak- och Panelvitt on veepõhine, mittetilkuv lasuurvärv siseruumide lagedele ja  

paneelidele. Vanad ja kolletunud pinnad saavad lihtsalt uuesti värskelt valged ning samal  

ajal tuuakse esile puidu naturaalne süü ja struktuur. Peale selle pidurab lasuurvärv nii mahlade 

jooksmist oksakohtadest, kui ka nikotiinist tingitud kolletumist, mis võivad pindade värvi  

moonutada. Saadaval erinevate valge värvi tasemetega värvina ning 1- ja 3-liitistes pakendites.

Köksbänksolja (Köögitööpinna õli)
Herdins Köksbänksolja on mõeldud köögi puidust tööpindade hoidmiseks ilusate ja  

vastupidavatena. See koosneb hoolikalt valitud õlide segust, mis annab kauni ja vastupidava 

pinna, millel on nii vett-, kui ka mustusthülgavad omadused. See on 500 ml pakendis,  

millest jätkub ca 8-10 km² jaoks. Herdins Köksbänksolja on testitud ja tunnustatud  

vastavalt EN 71-3.

Spetsiaaltooted



Me oleme väga uhked meie peitside üle, kuid Herdins pakub puidu pinnatöötluseks,  

hoolduseks ja kaitseks palju enamat. Muuhulgas võib Herdins pakkuda tooteid  

põrandatöötlemiseks, mis aitavad hoida puitpõranda kena ja kulumiskindlana.  

Meil on ka tooteid, mida kasutatakse välimööbli ja puit-terrasside kauniks ja kestvaks  

muutmiseks.

Herdins Färgverk AB. 
Box 711 SE -791 29 Falun.  
Tel: +46 23 33060.  
mail@herdins.se.  
www.herdins.se 

Herdins – sügava tunnetusega puidutöötlemine


