
Tervisele  
ohutud värvid

 
Veepõhised, lihtsasti  

kasutatavad ja kulumiskindlad
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Color Test 
Väikepurk värvitooni  
testimiseks seintel  

ja lagedel

Paras kogus värvi,  
et proovida tooni sobivust kodus  

väiksemal pinnal ja teha teadlik valik. 

Värvitooni kodus järgi proovides, saad 
olla kindel, kas konkreetne värvitoon  

Sinu koju sobib.

Kulu: max 5 m²/0,45 L

Toote nimetus Color Test Ceiling 2 Wall 4 Wall 20 Furniture 30 Radiator Floor

Kasutuskoht värvitooni  
testimine  

laed seinad seinad mööbel radiaator puitpõrand

Läikeaste täismatt sügavmatt (2) täismatt (4) poolmatt (20) poolmatt (30) poolmatt poolmatt

Toonitav kõikides toonides heledates 
toonides

kõikides toonides kõikides toonides kõikides toonides heledates  
toonides

kõikides toonides

Katvus (1x) 5 m²/0,45 L
siledal pinnal

8-10 m2/L  
siledal pinnal

10-12 m2/L   
siledal pinnal

10-12 m2/L   
siledal pinnal

8-10 m2/L   
siledal pinnal

8-10 m2/L   
siledal pinnal

6-9 m2/L   
siledal pinnal

Puutekuiv 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 1-2 h 1-2 h 15 min

Ülevärvitav 1-2 h 1-2 h 1-2 h 1-2 h 16 h 24 h 2 h

Töövahendid värvirull Anza  
Platinum Micmex  
või Basic Rilon

värvirull Anza 
Platinum Mixmex 
või Elite Rimax

värvirull Anza  
Platinum Micmex  
või Basic Rilon

värvirull Anza  
Platinum Micmex  
või Basic Rilon

pintsel Anza  
Platinum Flat,  
värvirull Elite Felt

pintsel Anza  
Elite Flat 

pintsel Anza  
Platinum Flat,  
värvirull Elite 
Titex

Green Line tootevalik

Rull Anza  
Platinum Micmex 



Toote nimetus Color Test Ceiling 2 Wall 4 Wall 20 Furniture 30 Radiator Floor

Kasutuskoht värvitooni  
testimine  

laed seinad seinad mööbel radiaator puitpõrand

Läikeaste täismatt sügavmatt (2) täismatt (4) poolmatt (20) poolmatt (30) poolmatt poolmatt

Toonitav kõikides toonides heledates 
toonides

kõikides toonides kõikides toonides kõikides toonides heledates  
toonides

kõikides toonides

Katvus (1x) 5 m²/0,45 L
siledal pinnal

8-10 m2/L  
siledal pinnal

10-12 m2/L   
siledal pinnal

10-12 m2/L   
siledal pinnal

8-10 m2/L   
siledal pinnal

8-10 m2/L   
siledal pinnal

6-9 m2/L   
siledal pinnal

Puutekuiv 0,5 h 0,5 h 0,5 h 0,5 h 1-2 h 1-2 h 15 min

Ülevärvitav 1-2 h 1-2 h 1-2 h 1-2 h 16 h 24 h 2 h

Töövahendid värvirull Anza  
Platinum Micmex  
või Basic Rilon

värvirull Anza 
Platinum Mixmex 
või Elite Rimax

värvirull Anza  
Platinum Micmex  
või Basic Rilon

värvirull Anza  
Platinum Micmex  
või Basic Rilon

pintsel Anza  
Platinum Flat,  
värvirull Elite Felt

pintsel Anza  
Elite Flat 

pintsel Anza  
Platinum Flat,  
värvirull Elite 
Titex

Ceiling 2 
Sügavmatt (2) laevärv  

magamis-, laste- ja elutubade 
ning esikute lagedele

Mittepeegeldav

Suurepärase kattevõimega

Lihtne pinnale kanda, kuna värvi  
kuivamisaega on pikendatud

Kulu: max 10 m2/L

Rull Anza  
Elite Rimax
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Wall 4 
Täismatt (4) seinavärv  

magamis-, laste- ja elutubade 
ning kontorite seintele

Sametine täismatt pind

Peidab väiksemad ebatasasused

Veatu lõpptulemus

Kergesti puhastatav

Katvus: max 12 m2/L

Rull Anza  
Platinum Micmex 



Wall 20 
Poolmatt (20) seinavärv laste-
tubade, esikute, köökide, pani-

paikade ja kontorite seintele

Suurepärase pesemiskindlusega  
(1. klass)

Väga hea kattevõimega

Väga hea kulumiskindlusega

Katvus: max 12 m2/L

Rull Anza  
Platinum Micmex 
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Kasulikke  
näpunäiteid  
mööbli värvimisel

Puhas algus
Parema nakke saavutamiseks eemalda 
mööblilt sõrmejäljed, rasv, mustus, hallitus 
Vivacolor Special Clean puhastusvahendiga.

Liivapaber appi
Et saavutada veatu tulemus, lihvi alus-
pind enne värvimist ühtlaselt siledaks ja 
eemalda lihvimistolm.

Pintsel või rull?
Pintsel on parim mööbli jalgadele, serva-
dele, õnarustele ja raskesti ligipääseta-
vatele aladele. Võta kasutusse värvirull, 
värvides suuremaid pindu, nagu kapiuk-
sed, sahtli esiküljed jne. 

Lase kuivada
Enamik värvi pinnal püsimise problee-
midest on välditavad, kui lubame pin-
nal enne kasutamist piisavalt kuivada. 
Võimalusel rohkem, aga vähemalt 3 
ööpäeva.

Puhastamine on lihtne!
Green Line värvide puhul piisab veest ja 
seebist, et käed, tööriistad ja muu puh-
taks saada. 



Furniture 30 
Poolmatt kulumiskindel 

mööblivärv

Lihtne pinnale kanda

Tasandub hästi

Värvitud pind ei kolletu

Sobib ka mänguasjade  
värvimiseks

Katvus: max 10 m2/L

Pintsel Anza  
Platinum Flat 
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Miks on  
vaja spetsiaalset  
radiaatorivärvi?

Kasutades muuks otstarbeks mõeldud 
värvi, võib see moodustada kihi, mis 
takistab soojuse eraldumist, muutes 
radiaatori vähem efektiivseks. Spetsiaal-
ne radiaatorivärv soojuse eraldumist ei 
takista. 

Miks eelistada 
„rohelist“ värvi?

Allergialiidu tunnustus ja Põhjamaade 
Ökomärgis (Luigemärk) värvipurgil anna-
vad tunnistust, et nende värvide toot-
misprotsess on alates toor aine soetami-
sest kuni värvi purki jõudmiseni hoolikalt 
reguleeritud ja range kvaliteedikontrolli 
on läbinud nii tooraine kui valmis vär-
vid. Et olla veendunud värvi ohutuses, 
on testitud värvitud pindade omadusi 
värvimisjärgselt ja seda pika ajaperioodi 
jooksul.

Põhjamaade Ökomärgise ja Eesti 
Allergia liidu tunnustusega Green Line 
värvid on õige valik neile, kes eelistavad  
tervise-  ja keskkonnasõbralikke kasu-
tusmugavaid värve, mis annavad veatu 
tulemuse.  



Radiator 
Poolmatt kuumakindel  

radiaatorivärv

Kuumuskindlus 120 °C

Suurepärase pesemiskindlusega

Väga hea kulumiskindlusega

Ei takista kuumuse eraldumist

Katvus: max 10 m2/L

Pintsel Anza  
Elite Flat
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Millest räägib  
pakendil märgis 

PIR ehk Post Industry Recycling 
plastpakend koosneb 40% taaskasutatud 
plastist. Selliselt valmistatud pakend  
vastab täielikult pakendite kvaliteedi-
standardile ja on samas ka 
keskkonnasäästlik.

Vivacolori mitmete uute toodete plast-
pakendid on valmistatud PIR-meetodil 
ehk osaliselt taaskasutatud plastikust. 

Green Line on  
keskkonnasõbralik valik.     
 

Lai toonivalik!

Vivacolor värvid on toonitavad Tikkurila 
värvikaartide järgi. Suurimas värvikaardis 
Symphony on 2436 kaunist värvitooni.



Floor 
Poolmatt kiiresti kuivav  

puitpõrandavärv

Tasandub hästi

Väga hea kattevõimega

Suurepärase kulumiskindlusega

Värvitud pind ei kolletu

Katvus: max 9 m2/L

Pintsel Anza  
Platinum Flat 
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SINU  
PARIM 
VALIK

… kui soovid 
veatut 
sügavmatti lage

… kui soovid 
sametiselt matte 
ühtlaseid seinu

… kui soovid 
kergesti 
puhastatavaid 
poolmatte seinu

… kui soovid 
kiiresti ja 
mugavalt 
mööblit kauniks 
värvida

… kui soovid 
kuumakindlat 
mittetilkuvat 
värvi 
radiaatorile

… kui soovid 
lihtsasti kauneid 
värvitud 
puitpõrandaid

... kui soovid 
olla veendunud 
tooni sobivuses

SOBIB 
VALATULT

elutubade, 
söögitubade, 
magamistubade, 
esikute lagedele

magamistubade, 
lastetubade, 
elutubade, 
kontorite, 
koolide, 
lasteaedade 
seintele

esikute, köökide,
panipaikade,
koridoride,
lastetubade,
lasteaedade, 
koolide, kontorite 
seintele

mööblile,
mänguasjadele,
siseustele,
puitseintele,
liistudele,
aknaraamide 
sisepindadele

radiaatoritele,
metalltorudele 

puitpõrandatele, 
puidust 
treppidele, 
käsipuudele

värvitooni 
testimiseks 
seintel ja lagedel

MIS TEEB 
PARIMAKS

• Pikendatud 
värvimisaeg: 
ühtlasem 
tulemus

• Suurepärane 
kattevõime

• Peidab 
väikesed 
ebatasasused

• Lihtsasti 
puhastatav

• Erakordne 
pesukindlus

• Väga hea 
kattevõime

• Kiiresti kuivav
• Toonitav 

tuhandetesse 
toonidesse

• Kuumuskindel 
kuni  120 °C

• Mittekolletuv 
ja väga hästi 
pestav

• Kiiresti kuivav
• Suurepärane  

kattevõime ja 
elastsus

Võimalus testida 
enam kui 38 000 
värvitooni

Ohutud tervisele  
ja keskkonnale 

Kõik Green Line tooted on veepõhised, madala lenduvate orgaaniliste  
ühendite sisaldusega, suurepärase katvusega, lihtsasti kasutatavad  
ja kulumiskindlad.

Vivacolor Eestiwww.vivacolor.ee


