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PUUTÕRV
Tooteteave
Herdinsi puutõrv on kvaliteetne männitõrv, millega
immutamine takistab niiskuse tungimist puitu, kuid samal
ajal saab puit hingata ja säilib puidu loomulik õlisisaldus.
Kasutatakse näiteks ustel, kõrvalhoonetel, laastukatustel,
liipritel, paadipõhjadel, sildadel, metssigade söödaplatsidel ja
mujal. Tavapärane hooldusintervall on 5–10 aastat.
Omadused
Puutõrvale ei saa kanda traditsioonilisi värve ega lasuure.
Tõrva lõhn kaob aja jooksul.
Koostis: Männitõrv.
Pakend: 1- või 3-liitrine plekknõu.
Kasutamine: Esimese kihi pealekandmisel jätkub liitrist 2–4 m² jaoks, teise kihi pealekandmisel 4–6 m² jaoks.
Töötemperatuur: Vähemalt 18 °C ja soovitatavalt päikesepaiste.
Kuivamisaeg: Olenevalt välistingimustest nagu temperatuur, päike ja tuul ning imendumisest ja kihi paksusest võib
kuivamisaeg varieeruda mõnest päevast mitme nädala, võib-olla kuudeni.
Kuivainesisaldus: 100%.
Tööriistade puhastamine: Tehniline piiritus või tärpentin, seejärel seep ja vesi.
Jäätmekäitlus: Tühjad pakendid tuleb viia taaskasutuspunkti.
Lahjendamine: Võib lahjendada palsamtärpentiniga.
Juhised





Puhastage pind harjates. Eralduvate kihtide või paksude katetega pindu tuleb kraapida. Kõrgsurvepesu on
lubatud, kuid siis on vaja puit enne tõrvamist ära kuivatada. Tööd tuleb teha soojal aastaajal. Pind peab
olema kuiv.
Kõrge temperatuur ja intensiivne päikesekiirgus kergendavad tööd ning annavad parema tulemuse. Veel
parema tulemuse saab, kui kasutatakse konstantsel temperatuuril (kuni 70 °C) hoitavat sooja tõrva. Tõrva
soojendamise ja kasutamise ajal tuleb seda purgis segada.
Püsiva tulemuse saavutamiseks tuleb tavaliselt peale kanda kaks kihti. Parima tulemuse saab pintslit
kasutades. Esimene kiht imbub tavaliselt täielikult puidu sisse. Kui puit on varasemast ajast küllastunud,
kontrollige mõne päeva möödudes, kas pinnal on endiselt õhuke kile. Sellisel juhul piisab ühe kihi
pealekandmisest.

Hooldusintervall
Puitpinnad, mis puutuvad kokku päikese, tuule ja vihmaga, ligunevad, hallinevad, lagunevad ja pragunevad. Isegi
tõrvatud pinnad vananevad. Ülaltoodud märkide ilmnemisel on aeg tõrvata. Tavapärane hooldusintervall lõuna- ja
lääneküljel on 5 aastat, põhja- ja idaküljel võib piisata hooldusest iga 10 aasta tagant. Kaitstud asukohtades võib
intervall veel pikem olla. Puutõrvale ei saa kanda traditsioonilisi värve ega lasuure.
Pange tähele! Sisaldab kuivavaid õlisid. Võtke arvesse iseenesliku süttimise riski. Asetage kasutatud lapid
vette või põletage need.
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