
Vastupidavad Villa  
värvid ja lasuurid  
puitpindadele



Tabelist näed, milline 
toode millisele pinnale 
sobib

ALUSPIND
PUIDUIMMUTI 
VIIMISTLEMATA 

PUIDULE

KRUNTVÄRV  
PUITMAJALE

VEEPÕHINE  
PUITMAJAVÄRV

VEEPÕHINE  
PUIDU KAITSEVÄRV

LINAÕLIVÄRV  
PUITMAJALE

VEEPÕHINE  
PUIDULASUUR

LAHUSTIPÕHINE  
PUIDULASUUR

PUITKONSTRUKTSIOONID 

VÄRVIMATA PUITFASSAADID –  
SAETUD LAUDIS

VÄRVIMATA PUITFASSAADID –  
HÖÖVELDATUD LAUDIS 

VAREM VÄRVITUD HEAS  
SEISUKORRAS PUITFASSAADID

VAREM ÕLIVÄRVIGA VÄRVITUD  
VÕI HALVAS SEISUKORRAS  
PUITFASSAADID

UUED PALKPINNAD

VAREM LASUURVÄRVITUD  
PALKPINNAD

AIAD

UKSED, AKNAD

MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE  
PIIRKONDADE PUITFASSAADID 



Kaitsev puiduimmutus aine 
töötlemata puidule

Sobib saetud ja hööveldatud voodrilaudadele, 
palkpindadele, aedadele, ustele, akendele, 
aiamööblile

 Imendub sügavale puitu

 Vähendab oluliselt niiskuse imendumist ja 
hallituse levikut töödeldud pinnal

 Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks

Katvus (1x): 4-5 m2/l saetud puitpinnal,  
8-10 m2/l hööveldatud puit-  ja palkpinnal

ALUSPIND
PUIDUIMMUTI 
VIIMISTLEMATA 

PUIDULE

KRUNTVÄRV  
PUITMAJALE

VEEPÕHINE  
PUITMAJAVÄRV

VEEPÕHINE  
PUIDU KAITSEVÄRV

LINAÕLIVÄRV  
PUITMAJALE

VEEPÕHINE  
PUIDULASUUR

LAHUSTIPÕHINE  
PUIDULASUUR

PUITKONSTRUKTSIOONID 

VÄRVIMATA PUITFASSAADID –  
SAETUD LAUDIS

VÄRVIMATA PUITFASSAADID –  
HÖÖVELDATUD LAUDIS 

VAREM VÄRVITUD HEAS  
SEISUKORRAS PUITFASSAADID

VAREM ÕLIVÄRVIGA VÄRVITUD  
VÕI HALVAS SEISUKORRAS  
PUITFASSAADID

UUED PALKPINNAD

VAREM LASUURVÄRVITUD  
PALKPINNAD

AIAD

UKSED, AKNAD

MILJÖÖVÄÄRTUSLIKE  
PIIRKONDADE PUITFASSAADID 

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Elite välistööde  
pintsel

IMENDUB 
SÜGAVALE

VETT HÜLGAV
PIND

LAHUSTI



Matt veepõhine 
puitmajavärv

Sobib puitpindadele välistingimustes: voodri-
lauad, uksed, aknaraamid, aiad 

 UUS RETSEPTUUR! Kaitseb puitu  ilmastiku-
mõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat

 Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

 Värvitud pind püsib matt ja säilitab värvitooni 
pikkadeks aastateks

Katvus (1x): 4-6 m2/l saetud puitpinnal,  
7-9 m2/l hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

tooni
SOBIB

AEDADELE

Puitmajavärve Villa Akva ja Villa Ultima on Eesti kliimas 
põhjalikult testitud. Need värvid kaitsevad puitu vihma, 
lume ja intensiivse UV- kiirguse eest 15 aastat. 

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Platinum Angled 
välistööde pintsel



Poolmatt veepõhine 
puidukaitsevärv

Sobib puitpindadele välistingimustes: voodri-
lauad, uksed, aknaraamid, aiad 

 UUS RETSEPTUUR! Kaitseb puitu  ilmastiku-
mõjude eest efektiivselt kuni 15 aastat

 Moodustab mustust ja vett hülgava värvipinna

 Värvipind jääb elastne ning jätab puidu teks-
tuuri aimatavaks

Katvus (1x): 4-6 m2/l saetud puitpinnal,  
8-10 m2/l hööveldatud puit-  ja palkpinnal

tooni
SOBIB

AEDADELE

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Elite välistööde  
pintsel



Lahustipõhine hästi 
nakkuv kruntvärv 

Sobib varem õlivärviga värvitud või halvas 
seisu korras puitfassaadide, uste, akende ja 
aedade kruntimiseks

 Moodustab viimistlusvärviga hästi nakkuva 
pinna

 Imendub hästi aluspinda, tugevdab seda 

 Soovitatav kasutada varem õlivärviga värvitud 
või halvas seisukorras puitpindade kruntimiseks

Katvus (1x): 5-8 m2/l saetud puitpinnal,  
8-10 m2/l hööveldatud puit- ja palkpinnal

LAHUSTI

HEA
NAKKUVUS

VÄRVIMUUTUST 
TAKISTAV  

TEHNOLOOGIA

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Elite välistööde  
pintsel



tooni

LAHUSTI

LINAÕLI

Poolläikiv linaõlivärv 
puitmajadele

Sobib miljööväärtuslikes piirkondades asuvate-
le puithoonetele, ustele, akendele, aedadele

 Kuivab kiiremini kui traditsiooniline linaõlivärv

 Laiem värvitoonide valik võrreldes traditsioo-
niliste linaõlivärvidega

 Värvipind jääb elastne ning jätab puidu teks-
tuuri aimatavaks

Katvus (1x): 4-8 m2/l saetud puitpinnal,  
9-12 m2/l hööveldatud või varem värvitud puitpinnal

Ajalooliste hoonete fassaadide värvimiseks sobib kõige 
paremini kvaliteetne linaõlivärv. Linaõlivärvi meeldiv  
läige ja naturaalsus annavad kauni lõpptulemuse.

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Elite välistööde  
pintsel



Veepõhine toonitav  
puidulasuur

Sobib voodrilaudadele, palkpindadele,  
aedadele, ustele, akendele, aiamööblile

 Kaks ühes puidulasuur, mis ei vaja eelnevat 
immutamist

 Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest,  
toonitud toode ka UV kiirguse eest

 Vähendab puidu pragunemist

 Sobib kasutamiseks puidu immutina enne Villa 
Akva või Villa Ultimaga värvimist

Katvus (1x): 12-14 m2/l 

SOBIB
PALKMAJADELE

KAITSEB JA  
IMMUTAB

=

Lasuurvärvimine on parimaks valikuks siis, kui eesmärgiks on 
esile tõsta puidu loomulikku ilu. Lasuurvärvimise puhul  on 
hea silmas pidada, et toonitud lasuur annab puidule oluliselt 
parema kaitse UV-kiirguse eest kui toonimata lasuur. 

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Elite välistööde  
pintsel



tooni
ILMASTIKU-

KINDEL

LAHUSTI

Lahustipõhine toonitav  
puidulasuur

Sobib voodrilaudadele, palkpindadele,  
aedadele, ustele, akendele, aiamööblile

 Imendub sügavale puitu

 Kaitseb puitu niiskuse ja ilmastiku mõjude eest

 Toob esile puidu struktuuri

 Toonitav kuni 1500 tooni

Katvus (1x): 4-8 m2/l saetud puitpinnal,  
8-12 m2/l hööveldatud puit-  ja palkpinnal

PARIM TÖÖVAHEND: 
Anza Elite välistööde  
pintsel



2. Immuta uued või puiduni puhastatud pinnad...

PUITMAJADE VÄRVIMINE  
KATVA VÄRVIGA 

PUITMAJADE VÄRVIMINE POOL- 
LÄBIPAISTVA PUIDULASUURIGA 

3. Värvi poolläbipaistva lasuurvärviga. 

...veepõhise 
immutiga  

Kasuta toonitud lasuurvärvi – toonimine annab  
oluliselt pikema kaitse UV-kiirguse eest. 

lahustipõhise 
immutiga.  

Loputa ja lase kuivada .Loputa ja lase kuivada .

või

1. Eemalda lahtine värv ja puhasta pinnad. 1. Eemalda lahtine lasuur ja puhasta pinnad. 

Pese pinnad 
mustusest ja 
tolmust .

Eemalda  
hallitus enne 
lasuurvärvimist. 

Pese pinnad 
mustusest ja 
tolmust .

Eemalda  
hallitus enne 
värvimist. 

Vajadusel  
krundi .

...veepõhise 
immutiga  

lahustipõhise 
immutiga.  või
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2. Immuta uued või puiduni puhastatud pinnad...

3. Värvi veepõhise puitmajavärviga,  
miljööväärtuslikus piirkonnas linaõlivärviga .
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Maja värvimiseks vajalike asjade nimekiri

OHUTUS
  Kaitseprillid

  Töökindad

  Tööriided

  Kaitsekile/riie pindade kaitseks,  
 mida värvipiisad võivad rikkuda

Nipp! Kata aknad spetsiaalse kattekilega, et mitte hiljem värvi-
pritsmete eemaldamisele aega kulutada. Kaitse ka taimi, kuna 
värv võib neid kahjustada või lihtsalt nende ilu kahandada.

ETTEVALMISTUS
  Puhastusaine 

  Tolmu- ja pesuhari

  Hallituse eemaldusvahend

  Kaabits lahtise värvi eemaldamiseks

  Kastekann või voolik pindade loputamiseks

  Redel või tellingud

Nipp! Värvimistööde õnnestumiseks on ülioluline, et pinnad 
oleks eelnevalt väga korralikult puhastatud nii lahtisest värvist, 
mustusest kui hallitusest. Panusta põhjalikku eeltöösse, nii 
püsib majavärv kaunina pikki aastaid. 

VÄRVIMISTÖÖD
  Immutusaine

  Värv või lasuur

  Värvimisnõu

  Pintsel

  Pikendusvars

  Lapp juhuslike värvitilkade eemaldamiseks

Nipp! Kui valid värvimistööks korraliku pintsli, jõuad tööga 
oluliselt kiiremini valmis. Kvaliteetne pintsel mahutab värvi tun-
duvalt rohkem ja tagab ühtlase värvikihi. Samuti mõtle kaldus 
varrega pintsli kasutamisele, sest seda on mugav käes hoida 
ja värvimisel ei teki lihaspingeid. Pikendusvarre abil pääsed ligi 
kõrgemal asuvatele kohtadele ilma redelita ja redeliga omakor-
da veel kõrgemale.

KORISTAMINE
  Prügikotid 

  Pintslipesuaine

  Seep ja vesi 

www.vivacolor.ee
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Valik erinevaid värvimissüsteeme
UUED TÖÖTLEMATA PINNAD

› VÄRVIMINE KATVA VÄRVIGA 

VAREM LASUURVÄRVITUD PINNAD
› VÄRVIMINE POOLLÄBIPAISTVA LASUURIGA 

UUED TÖÖTLEMATA PINNAD
› VÄRVIMINE POOLLÄBIPAISTVA LASUURIGA 

VAREM VÄRVITUD PINNAD
› VÄRVIMINE KATVA VÄRVIGA 

Aluspind:  
saetud laudis

Lahustipõhine lahendus

Aluspind: varem õlivärviga värvitud  
või halvas seisukorras laudis

Veepõhine lahendus

* Varem värvitud pindade puhul tuleb Villa Protektiga töödelda eeltööde käigus puhta puiduni puhastatud pinnad ja väljavahetatud töötlemata lauad.

Sobivaima lahenduse leidmiseks soovitame kindlasti nõu küsida  
kaupluse müüjalt, lugeda lähemalt kodulehelt või helistada  
värviliini tasuta telefonil 12011.  

+

1x

*1x 1x

2x

2x

2x

Aluspind:  
hööveldatud laudis

Veepõhine lahendus

NB! Ei vaja  
eelnevat  
immutamist. 

+ +

1x 1x2x 2x

+
*1x 2x

Aluspind: Varem veepõhise värviga 
värvitud heas seisukorras laudis

Lahustipõhine lahendus

+

1 - 2x *1x 2x


