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PULBERPEITS 

Tooteteave 
 

Herdins Pulberpeits on läbipaistev ning toob esile puidu 

loomuliku struktuuri.  

Värvitooni tugevust saab vastavalt soovile tugevdada või 

vähenda pealekantava värvi koguse reguleerimise teel 

ja/või sõltuvalt sellest, kui suures hulgas vees peitsi 

lahustada. Kõik värvitoonid on omavahel segatavad. 

Koostis: Vees lahustuvad pulbrilised värvained. 

Pakend: Pulberpeits on saadaval pakikestena ja ühest 

pakist saab ¼ - 1 liitrit valmis peitsi, sõltuvalt 

värvitoonist. 

Materjali kulu: 1 liitrist lahusest jätkub 6-8 m² 

töötlemiseks. 

Kuivamisaeg: Kuivamisaeg, 6-8 tundi 20° C juures. 

Tööriistade puhastamine: Vältimaks, et jäägid satuksid kanalisatsioonisüsteemi, eemaldage töövahenditelt 

kõigepealt niipalju peitsi kui võimalk. Seejärel puhastage töövahendeid veega.  

Käitlemine ja hoiustamine: Hoida originaalpakendis kuivas kohas. Järelejäänud peitsilahust hoida pimedas, 

hoolikalt suletud plast- või klaasanumas (mitte plekist anumas). Peitsilahusel on piiratud säilivusaeg. 

Jäätmekäitlus: Vastavalt kohalikele eeskirjadele. Täpsema info saamiseks pöörduge kohaliku Herdins esindaja poole. 

Juhised 
 
Lahustage peitsipulber pidevalt segades 1/4-1 l tulises vees (sõltuvalt toonist, vt pakendi etiketti). Laske peitsilahusel 
enne pealekandmist jahtuda. 

Pinna ettevalmistamine 

Puidukiu üleskerkimise vältimiseks niisutage puidupinda ning lihvige seda kergelt, kuni pind on kuivanud. Heledad ja 
pehmed osad imavad rohkem peitsi kui tumedad ja kõvad. Värvitooni erinevuse vältimiseks niisutage puitpinda enne 
peitsimist veega. Rasvaste ja vaigurikaste puiduliikide puhul (näit. mänd), lisage vette mõni tilk ammoniaaki (25%). 
Hea tulemuse saavutamiseks peab pind olema korralikult lihvitud ning puhas mustusest ja lakist. Mõnikord tuleb 
puidus olevad augud pahteldada. Selleks, et pahteldatud koht oleks võimalikult vähe märgatav, valige selline pahtli 
toon, mis sarnaneb kõige rohkem teie poolt valitud peitsitoonile. Jälgige, et pind väljaspool täidetud auku oleks 
pahtlivaba. 

Pealekandmine 

Kontrollimaks, kas soovitud nüanss on õige, proovige peitsi enne töö alustamist sarnasel pinnal või tööpinna 
vähemmärgataval kohal. Peitsi tuleb peale kanda ohtralt ning pintseldada puidukiu suunas. Peitsi kogust puitpinnal 
saab kiiresti ühtlustada kuivaks pühitud pintsli või väljaväänatud loodusliku käsnaga. Suuri siledaid pindu soovitame 
peitsida peitsimisrulliga. Võimalusel võiks puitpind olla horisontaalasendis. Kui kavatsete peitsida seina- või 
laepaneeli on seda parem teha enne paneeli paigaldamist. Kui olete sunnitud töötama vertikaalsel pinnal, alustage 
alati alt ning liikuge ülespoole. Siis jookseb peits vähem ning tulemus saab ühtlasem. Arvestage samuti, et puit 
“hingab” ka peale paigaldamist. Seepärast peitsige ka ääred, punn ja soon. 
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Järeltöötlus 

Kasutage peitslakki Herdins Peitslakki või Tugevat Vahaõli. Kandke peale 1-2 kihti. Vältige vesialuselise värvitu laki 
kasutamist, kuna see lahustab osa värvainest ja võib anda ebaühtlase välimuse ning muuta värvi tooni. 

Piirituspeitsimine 

Herdins Pulberpeitsi puhul võid teostada isegi nn piirituspeitsimist. Meetodit kasutatakse siis, kui hea värvitulemuse 
saamiseks üksnes vesilahusest ei piisa. Lahustage peitsipulber pooles ülalpool märgitud koguses tulises vees, lisage 
seejärel tehnilist piiritust vastavalt kotikesel näidatud kogusele. Tumedad toonid nõuavad suuremat kogust vett, näit. 
70/30 vesi/piiritus. 

Tähelepanu! 

 Valmistage nii palju peitsilahust, et seda jätkuks kogu töö tegemiseks. Nii on kindel, et värvinüanss kogu 
pinnal on sama. 

 Heledad ja pehmed osad imavad rohkem peitsi kui tumedad ja kõvad. See kehtib samuti puitpinna 
otsaservade kohta, kus puidukiud on “lahtine”. 

 Värvitooni erinevuste vältimiseks niisutage puitpinda enne töö algust veega. Kui te niisutate pinda 
veega, siis kerkivad puidukiud nii, et neid võimalik enne peitsimist ära lihvida.  

 Väiksemaid pindu on kõige kergem peitsida pintsliga või kastes neid peitsilahusesse. Suurte pindade 
puhul kasutage looduslikku käsna või ebemevaba lappi.  

 Peitsi nahale sattumise vältimiseks kasutage kummikindaid.  
 Pidage meeles, et värvinüanss sõltub puidu loomulikust värvist ja struktuurist. Seepärast tehke alati 

enne peitsimist värvinüansi kontrollimiseks tööproov samatüüpi puitpinnal. 

Muu 

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta. 

Värvikaart 
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