
PATIO TÄNAVAKIVIDE LASUUR

Tikkurila veepõhise Patio Kivikuullote tänavakivide lasuuriga saad lihtsalt 
ja kiirelt anda värske väljanägemise vanadele betoonkividele ja -plaatidele. 
Patio Kivikuullote lasuur ühtlustab ja süvendab tänavakivide värvitooni.

Tehnilised andmed
Tüüp:  veepõhine tänavakivide lasuur

Sobivus:  Tööstuslikult värvitud ja värvimata  
betoonist tänavakivid ja -plaadid. Ei  
soovitata uutele betoonkividele ega  
mitteimavatele aluspindadele, nagu  
pesubetoon või looduslik kivi.

Kulu:  4–8 m2/l ühekordsel katmisel sõltuvalt aluspinna imavusest.

Pakendid:  0,9 l; 2,7 l ja 9 l

Läikeaste:  pole määratud

Töövahendid:  Rulli, pintsli või pihustiga. Pihustiga pinnalekandmiseks on soovitatav 
kasutada seljas kantavat vms pritsi.

Kuivamisaeg:  Pinnakuiv (võib peal käia) mõne tunni pärast. Kuivamisaeg sõltub 
pinna poorsusest ja pinnale kantud lasuuri hulgast. Vajadusel saab 
teise kihi peale kanda mõne tunni pärast, kui pind on kuiv.

Värvitoonid

Tule tasuta värvikoolitusele!

Värvitoonid vastavad tegelikkusele nii täpselt kui see on trükitehniliselt võimalik. Vaata kaupluses tänavakivide  
tooninäidist. Proovi tooni väiksel pinnal enne lõplikku viimistlemist.

Hoiab tänavakivid korras!

EK01 Helehall EK02 Hall EK03 Tumehall EK04 Must

EK05 Tumepruun EK06 Lillakaspunane EK07 Punakaspruun EK08 Punane

EK09 Helepruun EK10 Kollane EK20 Roheline

www.tikkurila.ee

Tikkurila Eesti



Kasutusjuhend
Eeltöötlus
Puhasta pind mustusest, tolmust, samblast ja samblikest. Pese pind survepesuriga Tikkurila
Terrassi- ja kalustepesu puhastusvahendi lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui sillutiskivid 
või -plaadid on suhteliselt uued, siis kasuta pinna imavuse tagamiseks turbootsikut või piisa-
valt tugevat survet.

Värvimine
Sega lasuuri hoolikalt enne kasutamist ja kasutamise ajal. Kanna toode ühtlaselt ja korraga
pinnale, et vältida ühenduskohtade teket. Veendu, et toode on imendunud ühtlaselt ja
täielikult aluspinda. Väldi paksu värvilaadse kihi pinnalekandmist.

Lasuur kantakse pinnale harja, rulli või seljas kantava pritsiga. Pritsiga pinnalekandmisel
viimistle töötlus vajadusel üle rulli või harjaga, et tagada toote imendumine aluspinna
pooridesse.

Värvimistööde teostamiseks on mugav kasutada professionaalse firma abi, nt Astrum Kivi OÜ.

Hallide ja värviliste (betoonist)  
tänavakivide ja -plaatide lasuurimine:
Vali töödeldavate kivide algsele värvusele sarnane toon. Kanna lasuuri pinnale 1–2
kihti, sõltuvalt sellest, kui imav on aluspind ja millist tulemust soovitakse. Tavaliselt
piisab ühekordsest katmisest. Lasuuri võib vajadusel vedeldada veega kuni 50%.

Lisateavet ja täpsemaid tööjuhiseid loe tootekirjeldusest www.tikkurila.ee.

PATIO TÄNAVAKIVIDE LASUUR
VEEPÕHINE LASUUR BETOONIST TÄNAVAKIVIDELE JA –PLAATIDELE

Sillutiskividest platsid ja teed on paljude hoovide ja avalike ruumide üheks osaks. 
Tänavakivid on kauakestvad ning neid on kerge hooldada, kuid ilmastikumõjude  
tõttu võivad need ajapikku kuluda, määrduda ja sammalduda. Nüüd saab sillutis-
kivide välimust uuendada, andes neile ühtlase ja sügava värvitooni ilma, et peaks 
tugevad vanad kivid uute vastu vahetama. Vali halli või värvilise tänavakivi viimistle-
miseks Patio Kivikuullote lasuuri värvinäidiselt toon, mis on tänavakivi algse tooniga 
võimalikult sarnane.

Patio Kivikuullote lasuuri saab lihtsalt ja kiirelt pinnale kanda. Toode ei
moodusta kividele värvikilet, vaid imbub kivi pooridesse. Kivid ei muutu libedaks
ja värv toob nende iseloomuliku välimuse veelgi paremini esile.

NB!

Tänavakivid ja -plaadid on pidevalt mõjutatud ilmastikust ning mehaanilisest
koormusest. Seetõttu võib nende hooldustöötlemine olla vajalik peaaegu igal
aastal.

Tee alati proovivärvimine, et leida töödeldavatele kividele kõige sobivam toon,
pinnalekandmisviis, vedeldamise vajadus ja pealekantavate kihtide arv.

Punased betoonkivid enne ja pärast värvimist (EK08 Punane).

Toon EK01 Helehall

Enne Pärast


