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PÕRANDALASUUR 

Tooteteave 
 

Herdinsi põrandalasuuriga töötlemine annab männi- või kuusepuidust 
põrandale värvi ja eripära. Pärast põrandalasuuriga katmist tuleb 
põrand lakkida Herdinsi põrandalakiga või töödelda Herdinsi tugeva 
vahaõliga. Põrandalasuuri saab kasutada nii uutel kui ka varem 
töödeldud pindadel, mis on täiesti puhtaks lihvitud. Hallide värvide 
puhul soovitatakse töödelda leelisega. Sel juhul kasutada Herdinsi 
valget puiduleelist, mis vähendab oksakohtade tumenemist. 

 
Tööriistad: Herdins Paint & Stain Pad + nõu, pintsel, liivapaber nr 120, 

puuvillased lapid. 

Koostis: Pigment, sideaine ja vesi. 

Kasutamine: 1 liitrist piisab umbes 10 m² katmiseks. 

Kuivamisaeg: Puutekuiv umbes 30 minuti, järeltöödeldav 2–3 tunni pärast. 

Tööriistade puhastamine: Puhastage hoolikalt pintslid ja teised tööriistad. Peske vee ja seebiga. 

Käsitsemine ja hoidmine: Hoida korralikult suletud originaalpakendis plusstemperatuuril. Vältida mahaloksumist ja 

kokkupuudet naha või silmadega. 

Jäätmekäitlus: Üle jäänud värvijäägid tuleb viia jäätmejaama, puhastatud ja kuivatatud pakend sorteerida 
plastjäätmena. 
 
Juhised 
 

Enne alustamist tehke alati värvivarjundi kontrollimiseks proov sama tüüpi puidul. Parema katvuse saavutamiseks 

võib põrandat töödelda kaks korda. Vajaduse korral võib enne lasuuriga katmist põrandat töödelda liivapaberi ja 

leelisega. Lihvige liivapaberiga nr 120 piki puidukiudu. Enne kasutamist segage lasuur korralikult läbi. Lasuuri tuleb 

ohtralt pinnale kanda ja seejärel piki puidukiudu laiali ajada. Kõige lihtsam on seda teha Herdins Paint & Stain Padi või 

pintsliga. Kui lasuuri ei kanta pinnale piisavalt, võib lasuur liiga kiiresti kuivada ja takistada ühtlast laialiajamist. Kui  

lasuur kuivab liiga kiiresti, tuleb suurendada pealekantavat kogust. 

Töödelge korraga 3–4 põrandalauda. Seejärel kuivatage lasuuri ülejääk puuvillase lapiga. Pöörake tähelepanu sellele, 

et kuivataksite ühtlaselt ja piki puidukiudu. Umbes 10–15 minuti möödudes võib pinnale astuda ja ebaühtlasi 

värvikohti viimistleda. Selleks tuleb vastav koht lasuuriga niisutada ja puuvillase lapiga värv ühtlaseks töödelda. 

Järeltöötlus 

Pärast 2–3 tundi toatemperatuuril kuivamist töödeldakse lasuurikihiga kaetud põrandat Herdinsi põrandalaki või 

Herdinsi tugeva vahaõliga. Järgige valitud toote kasutamise juhiseid. 

Värvikaart 
 

      
310 antiikvalge      312 pärlhall          313 antratsiithall     318 must             322 pruun                 325 tumepruun 

 


