
Keraamiliste 
plaatide värv
LUJA CERAMIC TILES VÄRV SOBIB VANNITOA, WC, DUŠIRUUMI JA 
KÖÖGI SEINTE NING VÄHESE KOORMUSEGA KUIVADE RUUMIDE 
PÕRANDATE KERAAMILISTE PLAATIDE VÄRVIMISEKS.



Tee iseendale. Isikupäraselt.

Värv ei sobi aurusauna ja isepuhastuvate keraamiliste 
plaatide värvimiseks.

Pinda ei ole vaja eelnevalt kruntida, sest veepõhine kaks-ühes-värv (kruntvärv 
+ pinnavärv) nakkub suurepärasest nii läikiva, mati, struktuurse kui ka sileda 
keraamilise plaadiga. Toodet on lihtne kasutada, sest värv tasandub ja katab hästi, 
on vähese lõhnaga ning värvikiht on puutekuiv juba paari tunni pärast. Lõpptulemus 
jääb ühtlane ning plaadid ja vuugid jäävad sama tooni. 

Värvitud pind on hea kulumiskindlusega ja lihtsasti puhastatav. Pind peab hästi 
vastu kuumale ja külmale veele, šampoonile, puhastusvahenditele ning erinevatele 
plekkidele (õli, ketšup, mahl jms). Toode on toonitav tuhandetes erinevates toonides 
Tikkurila sisevärvikaartide järgi. Vali värvikaardilt just see toon, mis sobib sinu 
köögimööbliga või mis võiks olla sinu unistuste vannitoas.

Anna vanadele keraamilistele 
plaatidele uus elu! 

Poolmati Luja Ceramic Tiles värviga 
värvimine on kiire, lihtne ja soodne viis 
muuta keraamiliste plaatide välimust 
ilma neid välja vahetamata.  



Luja Ceramic Tiles
Poolmatt keraamiliste plaatide värv

• Ei vaja kruntimist.
• Lihtne värvida - tasandub hästi,  

kuivab kiiresti, vähese lõhnaga.
• Lihtsasti puhastatav, kulumiskindel.
• Kaunis poolmatt tulemus.

Väga lai toonivalik: toonitav Tikkurila sisevärvikaartide 
järgi.
Katvus (1x): 10-12 m²/l.
Pakend: 0,9 L / 2,7 L.

Pinna ettevalmistamine

1. Eemalda nurkadest terava noaga vana silikoon.  
Puhasta pinnalt silikoonijäägid silikoonieemaldiga.

2. Pese plaadid rasvast ning mustusest, kasutades  
näiteks Tikkurila Supi Saunapesu või Maalipesu  
puhastusvahendit.

3. Loputa pinnad rohke veega. Veendu, et pinnale ei jää 
puhastusainet. Lase kuivada.

4. Kaitse pistikud, segistid ja muud mittevärvitavad  
pinnad maalriteibi ja paberiga.



Värvimine

Parima tulemuse saavutamiseks 
värvi pinda vähemalt kahes kihis.

1. Enne värvima hakkamist sega värv purgis 
hoolikalt läbi. Vala värv värvivanni.

2. Esmalt värvi pintsliga nurgad ja servad 
õhukese kihina.

3. Seejärel värvi kogu pind värvirulliga õhu-
kese kihina, väldi paksult värvimist.

4. Lase pinnal kuivada vähemalt 16 tundi.

5. Seejärel värvi pinnad teist korda õhukese 
kihina. Vajadusel värvi ka kolmas kiht.

6. Eemalda maalriteibid siis, kui viimase kihi 
värvipind on puutekuiv (hiljemalt 2 tundi 
peale värvimist). 

7. Lase pinnal kuivada vähemalt 8 tundi ning 
paigalda uus silikoon. Kasuta maalriteipi 
uue silikooni paigaldamiseks. Eemalda 
teibid koheselt peale silikooni pealekand-
mist.

8. Pind on kasutusvalmis 2 päeva pärast. 

9. Värv saavutab oma lõpliku kõvaduse 1 
kuu pärast. Enne seda tuleks vältida tu- 
gevat mehaanilist koormust. Juhul, 
kui värvitud pinda on vaja pärast vii-
mistlemist puhastada, tuleb seda teha 
ettevaatlikult, kasutades selleks pehmet  
pesukäsna või -lappi. Pinda ei või pesta 
abrasiivse švammiga.

Anza Elite Felt rull

Anza Platinum Flat pintsel 

Värvimisel kasuta viltrulli  
(karva pikkus 5-7 mm) ja pintslit. 

Vali parimad töövahendid



Pane tähele, et peale pikka kokkupuudet veega võib 
värskelt värvitud kiht muutuda pehmeks, kuid pärast 
30 minutilist kuivamist muutub pind taas kõvaks. 

Vaata lihtsast videost,  
kuidas värvida keraamilisi plaate. 

Vannituba enne

Köök enne

Vannituba pärast

Köök pärast



 

   

varviliin@tikkurila.com           www.tikkurila.ee

Luja Ceramic Tiles  
pakend on osaliselt taas-
kasutatud plastikust.  

• Vähendab süsiniku jalajälge.

• 100% ümbertöödeldav  
plastikmaterjal.

• Pakendite korduvkasutus  
säästab keskkonda.


