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Puidulasuurid 
välispindadele
TIKKURILA VALTTI LASUURID KAITSEVAD PUITU UV-KIIRGUSE,  
NIISKUSE JA MÄÄRDUMISE EEST NING SOBIVAD PUITFASSAADIDE, 
AEDADE, USTE, AKENDE JA AIAMÖÖBLI TÖÖTLEMISEKS.
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Loodud kestma

UUS BIOPÕHINE TEHNOLOOGIA  
Valtti Plus toodetel on 75% orgaanilisest süsinikust 
asendatud biopõhiste ehk taimsete taaskasutatavate 
toorainetega. Tooted imenduvad veelgi paremini 
puidu pinda ning koormavad vähem keskkonda ehk 
on nn „rohelisem“ valik. Uudne biopõhine tehno-
loogia tagab toodete suurepärase ilmastikukindluse, 
kestvuse ning ka lihtsa töötlemise.

75%

Tikkurila Valtti puidulasuuride olulisteks märksõnadeks on vastupidavus, 
innovaatilisus ja keskkonnasõbralikkus. 

Lasuur imendub sügavale puidu pooridesse ja annab sellele väga hea vastupidavuse 
ning kaitse kõigis ilmastikutingimustes (vihm, päike, lumi jne). Töötlemine kaitseb 
puitu ka pragunemise eest ning muudab pinna vett ja niiskust tõrjuvaks. Tänu 
kahekordsele UV-kaitsele ja kolme vaigu süsteemi uuenduslikule tehnoloogiale 
kestab Tikkurila uus puidulasuur Valtti Plus Complete kaunina kuni 12 aastat. 

Puidulasuuride toonivalik on lai, värvikaardis leidub nii pruune, halle, rohelisi kui ka 
modernset süsimusta tooni. 

Puidulasuur jätab kauni 
naturaalse pinna, millest 
puidumuster läbi kumab. 
Kui soovid rõhutada puidu 
loomulikku ilu, siis on  
lasuurvärvimine parim va- 
lik. Puidulasuur sobib 
ideaalselt ka palkpindade 
töötlemiseks.
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Loodud kestma

Soovitame puiduõli kasutada toonitult. Toonimisel  
lisatud pigment kaitseb puitu UV-kiirguse eest ja hoiab 
ära puidu halliks muutumise. Toonide sobivuses saad 
veenduda kaupluses näidiste ja värvikaartide abil.

Valtti Plus Complete
Eriti vastupidav matt puidulasuur

• Kahekordne UV-kaitse.
• Uuenduslik kolme vaigu süsteem annab väga hea 

ilmastikukindluse.
• Tiksotroopsed omadused tagavad lihtsama pinnale 

kandmise ning vähendavad tilkumist ja voolamist.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja puiduõlide 
värvikaardi järgi (39 tooni) ning lisaks on 6 populaarset 
valmistooni.   

Katvus (1x): kuni 18 m²/l siledal puitpinnal.

Pakend: toonitav:  0,9 L / 2,7 L / 9 L;  
valmistoonid:  0,75 L / 2,5 L / 5 L.  

Valtti Plus Kesto
Eriti vastupidav poolmatt puidulasuur 

• Väga vastupidav UV-kaitsega puidulasuur. 
• Tungib sügavale puidu pooridesse ja moodustab kaitsva 

vetthülgava pinna.
• Toonitav ka intensiivsetesse värvitoonidesse.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja  
puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni). Intensiivsed toonid 
Super Colors värvikaardi järgi (10 tooni).

Katvus (1x): saetud pinnale 4-8 m²/l;  
                      hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.   

Pakend: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.

Off  
White

Medium 
Nut

Amber 
Teak

Golden 
Oak

Ash  
Grey

Dark  
Rosewood



Valtti Plus Color 
Osaliselt biopõhine puidulasuur

• Väga hea vastupidavus ja pind ei kooru.
• Töödeldud pind on hingav ning ei takista veeauru 

läbilaskvust. Sobib eriti hästi palkpindade töötlemiseks.
• Piisavalt pikk töötlemisaeg ja hea tasanduvus.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja 
puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni).

Katvus (1x): saetud pindadele 4-8 m²/l.
                      hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakend: 0,225 L / 0,9 L / 2,7 L / 9 L / 18 L.   

Valtti Color
Lahustipõhine õlibaasil puidulasuur

• Imendub kergesti sügavale puidu pooridesse.
• Väga hea ilmastikukindlus ja tõhus kaitse  

UV-kiirguse eest.
• Toob esile puidu struktuuri.

Väga lai toonivalik: toonitav Valtti lasuuride ja 
puiduõlide värvikaardi järgi (39 tooni).

Katvus (1x): saetud pinnale 4-8 m²/l. 
                      hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakend: 0,225 L / 0,9 L / 2,7 L / 9 L / 18 L.

Tootega kokku puutunud paberrätikud, kaltsud,  
lihvimistolm jms võivad mõne tunni möödudes  
iseenesest süttida. Taolised jäägid tuleks paigutada 
veega täidetud suletavasse metallanumasse.
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Valtti Arctic
Sädelusega veepõhine puidulasuur

• Efektne läbikumav viimistlus, mis jätab pinnale 
kerge sädeluse.

• Kaitseb puitu efektiivselt ilmastikumõjude ja UV-
kiirguse eest.

• Loodusliku õli baasil, sobib eriti hästi palkpindadele.

Väga lai toonivalik: toonitav Tikkurila Arctic värvi-
kaardi järgi (11 poolläbipaistvat pärlmutter värvitooni).

Katvus (1x): saetud pinnale 4-8 m²/l. 
                      hööveldatud ja palkpinnale 8-12 m²/l.

Pakend: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.   

   

Valtti Primer
Lahustipõhine puiduimmutusaine 

• Puitpinna kruntimiseks enne viimistlusvärvimist või 
lasuurimist. 

• Aeglustab niiskuse imendumist ja takistab hallituse 
levikut.

• Imendub kergesti sügavale puidu pooridesse ja 
vähendab selle pragunemist.

Katvus (1x): saetud pinnale 4-5 m²/l. 
                      hööveldatud ja palkpinnal 8-10 m²/l.

Pakend: 0,9 L / 2,7 L / 9 L.  

 
Värvitu puiduimmutusaine ei kaitse puitpinda  
päikesekiirguse eest, mistõttu tuleb pinnatöötlemine 
teha võimalikult aegsasti. 
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PUITFASSAADI LASUURVÄRVIMINE

Pinna ettevalmistamine
1. Varu eelnevalt kõik vajalikud töövahendid, tooted ja tel-

lingud.

2. Kata hoolikalt kinni pinnad (näiteks klaaspinnad, ümb-
ritsevad taimed ja põõsad jms), mida on vaja kaitsta 
puidulasuuri pritsmete eest. 

3. Puhasta pind harjaga mustusest, tolmust ja lahtistest 
osakestest. 

Varem puidulasuuriga töödeldud pinnad 
1. Asenda pehkinud ja mädanenud puitpinnad.

2. Pese puitpinnad puhtaks Tikkurila Homeenpoisto  
hallituse ja sambla eemalduse lahusega vastavalt  
kasutusjuhendile. 

3. Väga tugevalt hallitanud pind puhasta harjaga. Loputa 
veega, suunaga ülevalt alla. 

4. Lase pestud pindadel kuivada.

5. Eemalda ketendav, lahtine vana puidulasuur kaabitsa, 
terasharja või lihvimistallaga. 

Viimistletud pind kestab pikka aega kaunis vaid 
siis, kui kõik vajalikud eeltööd on hoolikalt teh-
tud ning aluspind viimistlemiseks ettevalmista-
tud. Oluline on kasutada kvaliteetseid maalritar-
beid ja töödelda pinda õigete töövõtetega. Väldi 
värvimist kuuma ilmaga ja otsese päikese käes.

Vana kulunud puitpinna viimistlus jääb ühtlasem, 
kui eemaldad kogu puidulasuuri ja töötled puitpinda 
nagu uut.
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Kruntimine
1. Krundi uued ja puiduni puhtad pinnad üks kord pui-

duimmutusainega Tikkurila Valtti Primer, Vivacolor 
Villa Protekt või Villa Lasur Akva.

2. Töötle puiduotsad ja ühenduskohad eriti hoolikalt, ka-
sutades pintslit.

3. Uued voodrilauad võid kruntida ka enne seina kinnita-
mist. 

4. Lase pinnal kuivada enne lasuurvärvimist.

Pinna viimistlemine
1. Sega puidulasuuri hoolikalt nii enne kasutamist kui ka 

ka sutamise ajal.

2. Töötle pinnad 2 korda puidulasuuriga, kasutades 
pintslit.

3. Kanna puidulasuur hoolikalt 2-3 palgile või voodrilaua-
le korraga, liikudes otsast otsani ühtlaselt, et vältida 
ebatasasusi ja jätkukohti.

4. Töötle puiduotsad ja ühenduskohad eriti hoolikalt.

Lasuurvärvimiseks sobib kõige paremini pilves ilm. 
Lasuuritav puitpind peab olema kuiv. Ära värvi üle-
kuumenenud puitu.

Läbikumavate lasuuride puhul mõjutab lõplikku värvitooni alati puidu enda värvitoon 
ja poorsus, samuti pinna töötluskordade arv ja toote läikeaste. Tee proovivärvimine 
enne lõpliku värvitooni valiku tegemist. 

Ühtlase tooni saamiseks ja värvierinevuste vältimiseks varu ühte nõusse piisavalt 
valmissegatud puidulasuuri.
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ANZA VÄLISTÖÖDE PINTSLID:

• mahutavad eriti palju lasuuri, 
tagavad ühtlase kihi ning on 
väga vastupidavad.

• lihtne lasuurvärvida, kaldes 
käepide tagab mugava 
töötamise.

• kasutatavad koos Anza 
pikendusvarrega.

• laiused: 75 mm, 100 mm,  
120 mm.

Anza Platinum Angled pintslil  
on spetsiaalne kork, mis hoiab 
pesemata pintsli kuivamast kuni 2 
nädalat.

Vali parimad töövahendid  
lasuurvärvimiseks

Anza Elite  
Angled

Anza  
Platinum  

Angled

vivacolor.ee/anza 


