
 
 

Ronseal kahhelikvivärv 

 

• Kaitseb hallituse eest 

• Tugev, kulumis-ja veekindel 

• Kuivab paari tunniga 

• Ei jäta pintslijälgi 

  

Kasutuskohad: 

• Sobib suuurepäraselt valamute, vannide ja pliitide lähedal olevate kahhelseintele  

• Sobib kodusesse dušširuumi* 

• Ei soovitata keraamilistele põrandaplaatidele ega keraamilistest plaatidest 

töötasapindadele. 

• Vaid sisetingimustes 

 

Ühest kihist piisab: 

o Kaisteb hallituses eest 

o Ei vaja kruntvärvi 

o Kuivab paari tunniga 

o Läikiv pind; ei jäta pintslijälgi 

o Tugev, kulumis-ja veekindel 

o Vuugid töötle Ronseal One Coat Grout Pen - vuugipliiatsiga 24 tunni pärast 

peale värvimist 

o Ronseal One Coat Tile Paint – kahhelkivivärv annab vanadele, inetutele 

plaatidele uue ilme, ilma plaatimistöödeks kuluva töö ja maksumuseta  

  

Ettevalmistus: 

• Pinnad peavad olema puhtad, kuivad, 

tolmuvabad, rasvavabad. 

 

• Puhasta plaadid hoolikalt klooris sisaldava 

puhastusvahendiga. 

• Kasuta puhastamiseks värvipesuainet ja 

lõpuks lahustit 

 

 



 
 

• Eemalda vuukidest silikoon, sest värv nende 

pindadega ei nakku. 

• Puhasta hallitanud vuugid küüneharjaga. 

• Pühi plaadid puhta kangaga. 

• Paranda katkised vuugid enne värvimist. 

• Piira värvitav ala maalriteibiga. Värvitava ala 

piir peab olema vuugi keskel, ehk paiguta 

maalriteibi serv vuugi keskele. 
PINDADE PUHASTAMISE JÄREL SOOVITAME LASTA NIISKETES RUUMIDES 

PLAATIDEL KUIVADA VÄHEMALT 48 TUNDI ENNE VÄRVIMIST. 

  

Värvimine: 

• Sega värv korralikult ja kasuta värvimiseks 

pintslit. 

 

• Kata plaadid ja vuugid ühtlaselt värviga 

• Alusta värvimist ülevalt ja liiga allapoole, nii 

väldid värvi jooksmist. 

• Värvi alati vertikaalsuunas.  

• Eemalda maalriteip vahetult peale pinna 

värvimist, värv võib kuivada teibi külge ja rebida selle servas olevat värvipinda. 

• Teine värvikiht võib olla vajalk juhul kui värvitakse tumedaid või rohkete 

mustritega plaate. Lase esimesel kihil kuivada 16 tundi enne uue kihi värvimist.  

• Teistkordsel värvimisel pane uus maalriteip 

• Eemalda maalriteip vahetult peale pinna värvimist  ja lase värvil rahulikult kuivada.  

• Lõpuks võid plaatide vuugid värvida vuugipliiatsiga. Raputa vuugipliiatsid enne 

värvimist. Hoia pliiatsi otsa all ja vajuta tera sisse kuni pliitsi otsat tuleb värvi. 

 

Kattuvus ja kuivamisaeg: 

• 8 m2 / liiter. 

• Puutekuiv 1–2 tunniga. 

• Teine kiht vajadusel 24 tunni pärast. Niisketes ruumides 48 tunni pärast. 

• Madalad temperatuurid, suur niiskus ja halb ventilatsioon võivad pikendada 

kuivamisaega. 

 



 

 

 

Töövahendite puhastamine: 

• Eemalda värv töövahenditelt hoolikalt enne nende pesemist. 

• Pese pintslid tärpentiiniga. 

 

Hooldamine: 

• Puhasta pinnad puhastusvahendiga. 

• Väldi karediad puhastusvahendeid. 

• Väldi töödeldud pinna pikaajalist kokkupuudet veega esimese 72 tunni jooksul. 

Töödeldud pinnad peavad olema kuivad ja puutevabad 48 tunni jooksul. Pühi 

võimalikud veejäljed pinnalt kasutuse järel. 

• Toode sisaldab fungitsiidi, mis kaitseb pinda hallitusseente eest. 

 

EU-piirarvud sellele tootele (kat. A/i): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010).  

Toode sisaldab max. 460 g/l VOC-ühendeid. 

 

Tootja: 

Toodetud Suur-Britannias. Ronseal ja "Ronseal teeb mida lubab" on Sherwin Williams –

ettevõtte registreeritud kaubamärgid. © Ronseal 2007 

 

Ronseal One Coat Tile Paint - kahhelkivivärv 

Sisaldab koobaltkarboksülaatti ja etüülmetüülketoksiimi. Võib tekitada allergilist 

reakstsiooni.  Süttiv. Kahjulik vesikonnale. Võib tekitada pikaajalist mõju keskkonnale. 

Korduv kokkupuude nahaga võib tekitada naha kuivamis või lõhenemist. Hoida lastele 

kättesaamatus kohas. Hoidu aine sattumisest nahale  ja silma. Silma sattumisel loputada 

koheselt rohke veega ja võtta ühendust arstiga. Kui ainet satub nahale pese koheselt rohke 

veega. Kasuta sobivaid kaitsekindaid. Kui ainet neelatakse tuleb koheselt pöörduda arsti 

poole ja näidata tootel olevat etiketti. Kasutada ainult hästiventileeritavas ruumis. Väldi 

toote sattumist loodusesse. Vaata kasutusjuhendit/ohutuskaarti.  

 

HOIATUSED 

Loe juhendit hoolikalt enne toote kasutamist. Ära kalla toodet kanalisatsiooni. Järgi 

jäätmekäitlemise nõudeid. Väldi aine valgumist säilitades ja transportides alati kindlalt 

suletud püstises nõus.  
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