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Käesolev kasutusjuhend annab soovitusi ja võimalikke juhiseid. Juhendist ei tulene siduvat vastutust. Informatsioon põhineb tootjapoolt erinevatel 
aluspindadel läbiviidud katsetuste tulemusel saadud teadmistel ega vabasta kasutajad enda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistus tööde puhul 
tuleb jälgida konkreetse aluspinna omadusi ning teha esmalt proovivärvimised väiksemal pinnal, et näha, kas tulemus vastab kasutaja ootustele.

Kasutuskohad: Lasuurimismeetodit kasutatakse kuivades sise-
tingimustes eelnevalt lubi-, savikrohvi, lubipahtli, peenviimistlus-
savikrohvi, kaseiinvärviga kaetud pindade ja puidu viimistlemiseks.

Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema puhas ja vaba 
tolmust, temp. üle +18°C, õhuniiskus alla 60%.

Pinna ettevalmistamine: Aluspind peab olema viimistletud eelne-
valt lubi-, savikrohvi, lubipahtli, peenviimistlus-savikrohvi või kaseiin-
värviga. Pinnad puhastada mustusest ja tolmust. Läbijooksud jt. 
tundmatud plekid katta „Isoleerkrundiga“ ja lasta kuivada. Enne 
lasuurimist võib imavad pinnad (nt savikrohv) kruntida „Kaseiinkrun-
diga“ vastavalt juhendile, see tagab väiksema värvikulu ja ühtlasema 
lõpptulemuse.

NB! Arvestada tuleb, et aluspind jääb lasuuri alt läbi kumama.

Lasuuri valmistamine: Kallata pakendis olevad kuivained valmis-
tatavast lasuuri kogusest suuremasse nõusse ja segada kuiv ained 
omavahel korralikult läbi. Seejärel lisada ⅓ sooja (ca 50°C) vett 
vastavalt tabelis näidatud veekogusele ja segada korralikult vispliga, 
vältides vahtu minemist. Lasta segul seista 30 minutit, seejärel 
uuesti läbi segada, lisades ülejäänud ⅔ ettenähtud sooja vee kogu-
sest. Lasta lasuuril seista veel ca 1 tund, aeg-ajalt segades. Kõige 
parema konsistentsiga on eelmisel päeval valmissegatud lasuuri-
segu. Valmis lasuur on paksuselt keefiri sarnane. Lasuur pakseneb 
seistes, seega vajadusel lahjendada veega.

Valmistatava lasuuri kogus 1 l 5 l 10 l

Lisatava vee kogus 950 ml 4,8 l 9,6 l

NB! Lasuuri läbikumavust ja tooni intensiivsust saab muuta 
vastavalt lisatud pigmendi kogusele. Kui lisada pigmenti ette-
nähtust rohkem, on toon tugevam ja pind vähemläbikumav; 
vähema pigmendi lisamisel on lasuur vedelam ja tulemus 
läbipaistvam.

Lasuurimine: Lasuurida 1–2 korda. Lasuuri seinale kandmiseks 
kasutada suurt pintslit (soovitavalt ovaalset), käsna või muud deko-
ratiivset vahendit. Mida rohkem lasuuri kihte seinale kanda, seda 
vähem läbikumav jääb pind. Viimistlemise ajal tuleb lasuuri pidevalt 
segada. 

Kuivamisaeg: Värv kuivab tolmukuivaks ca 3 tunniga (+18°C). 
 Ülevärvitav 24 tunni pärast. Värv kivistub lõplikult 2 nädala jooksul.

Värvitud pindade hooldamine: Värvitud pindasid võib kergelt 
puhastada niiske puhta lapiga. Vältida tugevat nühkimist abrasiiv-
sete materjalidaga. Pindasid ei ole soovitav pesta. Kuivpuhas tuseks 
võib kasutada kunstipoodides pakutavaid söekustutuskumme. 

Värvi kulu: Keskmiselt 6–8 m2/l (üks kiht). Värvikulu oleneb töö-
vahendist, aluspinna imavusest ja tasasusest, krobelise pinna puhul 
on kulu suurem. 

Töökaitse: Lasuuri valmistades kanda respiraatorit. Vältida lendu-
vate kuivaineosakeste sissehingamist. Lasuurimisel kanda sobivaid 
kaitsekindaid. Pikaajalisel kokkupuutel võib lasuur nahka kuivatada. 
Lage lasuurides kasutada kaitseprille. Vältida lasuuri silma sattu-
mist. Silma sattudes loputada rohke veega. Mitte alla neelata. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas.

Töövahendi puhastamine: Töövahendid pesta sooja seebivee 
lahusega.

Säilitamine: Kuivainesegu hoida suletuna kuivas, jahedas, mitte-
külmuvas kohas, säilivusaeg 2 aastat. Valmissegatud lasuuri hoida 
suletuna kuivas, jahedas, mittekülmuvas kohas, säilib selliselt kuni 
3 päeva. 

Jäätmekäitlus: Ülejääke mitte valada kanalisatsiooni. Kuivanud 
jäätmed võib visata komposti või olmeprügisse. Pakendeid käidelda 
kehtiva piirkondliku õigusakti kohaselt. Enne ringlusse suunamist 
tuleb tagastatav taara korralikult puhastada.
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