TOOTEVALIK

Kõik mida puit vajab

Loodus vormib,
meistrid valmistavad,
Pinotex viimistleb
Hoolimata üha lisanduvatest uutest viimistlusmaterjalidest on puit kui kõige pikema traditsiooniga ehitusmaterjal
jätkuvalt väga populaarne. Põhjuseid, miks puit on paljude
jaoks kujunenud eelistatumaks viimistlusmaterjaliks, tasub otsida nii puidu naturaalsuses, kordumatus välimuses
kui ka materjali mehaanilistes omadustes.

Puit on meie siht, inspiratsiooniallikas ja kirg
Meie kohus on puitu vääristada ja kaitsta ning me võtame
seda vastutust täie tõsidusega. Aastakümnete pikkune
arendustöö on taganud, et Pinotex püsib tehnoloogilise innovatsiooni esirinnas, pakkudes puidule suurepärast kaitset ja kaunist esteetilist välimust. Hoiame au sees kontserni AkzoNobel üle 200 aastast puidukaitsevahendite ja
– värvide valmistamise traditsiooni.

Tuleviku nimel
Veepõhised tooted on meie tulevik. Neis sisalduv ning toote
kuivamise käigus eralduv lahusti on valdavalt vesi, mistõttu
pakuvad veepõhised tooted keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilistele lahustipõhistele toodetele.
AkzoNobel kaubamärgina järgib Pinotex kontserni jätku
suutlikkuse programmi, mille eesmärgiks on mini
miseerida meie toodete mõju keskkonnale tervikuna.
Jätkusuutlikkus on meie ettevõtte kultuuri ja strateegia
üks olulisemaid tahke.

Kõik mida puit vajab
Pinotex kaubamärgi all pakutav välisviimistlus, olgu
siis tegu lasuurse puidukaitse või katva puitmaja
värviga, on kasutajasõbralik, ilmastikukindel ning kestab kauem. Meie pakutavad tooted kaitsevad tõhusalt
KUNI
puitu välismõjude
eest, alates seenhaigustest ning lõpetades UV-kiirgusega.
Nüüdseks oleme astunud aga veel ühe sammu, et
AASTAT
muuta oma klientide elu mugavamaks. Pinotex toote
valikusse on lisandunud ainulaadsel „Stay Clean“
tehnoloogial põhinevad isepuhastuvad tooted, mis tagavad puitfassaadidele senisest veelgi efektiivsema
kaitse. Tänu sellele võib puidu pärast muretsemise pikaks ajaks unustada.

KUNI

KUNI

AASTAT

AASTAT

Kuidas see toimib?
Üheks värvipindade vananemise põhjuseks on õhus lenduva mustuse kleepumine pinnale. Selle tulemusena
määrdub hoone fassaad ning moodustub soodne aluspind
mikroorganismide kasvuks. Viimane omakorda vähendab
oluliselt värvi kaitsvaid omadusi. Nii vajavadki värvitud fassaadid regulaarset puhastamist, mis on aga töömahukas
protsess.
Tänu uudsele „Stay Clean“ tehnoloogiale on võimalik puhastamise vajadust oluliselt vähendada.
Tehnoloogia aluseks on tootele lisatud kolloidne räni
dioksiid, mis muudab värvipinna veega kokkupuutel märguvaks. Selle tulemusena hakkab pinnale sattunud vesi

pinnal leiduvat mustust lahti leotama, kuna pääseb kergesti mustuse ja värvikihi vahele. Lahtileotatud mustus on
seejärel kergesti maha pestav tänu täiendavalt pinnale sattunud veele, nt vihmale.
Märguvat efekti tekitavad räniosakesed paiknevad peamiselt värvi pinnakihis, mistõttu on sügavam märgumine takistatud tänu värvi muudele omadustele ning viimistluskihi
all olev puit on kindlalt kaitstud.
Isepuhastuv „Stay Clean“ tehnoloogia pikendab märgatavalt fassaadivärvi eluiga ning vähendab oluliselt selle hooldamiseks kuluvat tööhulka.

Katvad puitmajavärvid

KUNI

KUNI

AASTAT

AASTAT

1L / 2,5L
10L

1L / 2,5L
10L

PINOTEX
WOOD PAINT EXTREME

PINOTEX
WOOD PAINT DUO VX+

Isepuhastuv puitfassaadivärv

Veepõhine õlivärv puitfassaadidele

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja suurepärase vastupidavusega veepõhine puitfassaadivärv. Toode sisaldab kolloidset ränidioksiidi, mis tänu oma hüdrofiilsetele omadustele parandab pinna iseeneslikku puhastumist mustusest nt vihmaveega. Mida
puhtam on värvitud pind, seda pikem on selle vastupidavus. Toode on kiirelt kuivav, hea katvusega, mugavalt pinnale kantav ning
väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Kaitseb värvitud pinda hallituse eest.

Hübriidsel alküüd-akrüül sideainel põhinev veepõhine puiduvärv.
Värv nakkub tugevasti puhta puiduga, mistõttu puudub vajadus
eraldi kruntvärvi kasutamiseks. Õlivärvile omaselt on toodet mugav pinnale kanda, seob vähem mustust ning on heade vett-tõrjuvate omadustega. Värvi suur kuivainesisaldus võimaldab toimiva ilmastikukindla pinnakatte saavutada ka vähemate värvimiskordadega. Kaitseb värvitud pinda hallituse eest.

KASUTUSKOHT

KASUTUSKOHT
Toode on mõeldud uue ning varem värvitud, nii saetud kui hööveldatud puitpinna viimistlemiseks välistööl, nt puitfassaadid, piirded ja aiad.

8-10 m²/l

4-6 m²/l

2h

Toode on mõeldud puitfassaadide ning puidust piirete, aedade,
liistude, uste ning akende värvimiseks.

6-8 m²/l

4-6 m²/l

12 h

Katvad puitmajavärvid

Krundid

KUNI

AASTAT

1L / 2,5L
9L

1L / 2,5L
10L

PINOTEX
WOOD PAINT AQUA

PINOTEX
WOOD PAINT PRIMER

Veepõhine puitfassaadivärv

Puitpindade kruntvärv

Elastne ja hea ilmastikukindlusega veepõhine puitfassaadivärv.
Toode on kiirelt kuivav, hea katvusega, mugavalt pinnale kantav,
vetthülgav ning hea tooni- ja läikestabiilsusega.
Valmistoonid ning toonitav laias värvigammas.

Matt veepõhine alküüd-akrüül kruntvärv puitpindadele. Toode
nakkub hästi puhta puiduga, suurendades seeläbi veepõhise kattevärvi püsivust puidul. Kruntvärv on hea kattevõimega ning tagab pinnale tõhusa kaitse niiskuse vastu. Sisaldab puidukaitse
toimeaineid.

KASUTUSKOHT

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud nii saetud kui hööveldatud puitpindade värvimiseks välistööl, nt puitfassaadid, piirded ja aiad.

8-12 m²/l

5-7 m²/l

4h

Toode on mõeldud uute ja varem värvitud, saetud ja hööveldatud
puitpindade värvimiseks välistööl. Sobib puitfassaadide ning puidust piirete, aedade ja liistude kruntimiseks enne kattevärvimist.

8-10 m²/l

4-6 m²/l

4-6 h

VALGE

Lasuursed puidukaitsevahendid

KUNI
KUNI

AASTAT

AASTAT

1L / 3L / 10L

1L / 3L / 10L

PINOTEX EXTREME LASUR

PINOTEX ULTRA LASUR

Isepuhastuv lasuurne puidu
kaitsevahend

Vett-hülgav lasuurne
puidukaitsevahend

Unikaalse isepuhastuva tehnoloogia ja esmaklassilise vastupidavusega veepõhine lasuurne puidukaitsevahend. Toode sisaldab
kolloidset ränidioksiidi, mis tänu oma hüdrofiilsetele omadustele
parandab pinna iseeneslikku puhastumist mustusest nt vihmaveega. Toode moodustab poolmati elastse mustust hülgava ja
kauakestva kaitsekile, mis ei pragune ega kooru. Sisaldab
UV-filtrit, mis suurendab vastupidavust päikesekiirgusele ning
toimeaineid takistamaks hallituse levikut viimistletud pinnal.
Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.

Toode puitpindade dekoratiivviimistluseks ja kaitseks ilmastikumõjude eest. Hübriidsideainel toode on mugavalt pinnale kantav,
nakkub tugevasti puiduga ning moodustab elastse lakitaolise
kattekihi, mis laseb aimata puidu tekstuuri. Tootele lisatud vaha
muudab värvitud pinna vett ja mustust hülgavaks. Puidukaitsevahendis sisalduv UV-filter tõstab kattekihi vastupidavust päikesekiirgusele ning hoiab värvitoonid kirkana. Sisaldab toimeaineid,
mis takistavad hallituse ja vetikate levikut viimistletud puitpinnal.
Valmistoonid ja toonitav laias värvigammas.

KASUTUSKOHT

KASUTUSKOHT
Puitfassaadid, piirded, aiad jm uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistööl. Eriti sobiv hööveldatud puidule.

9-12 m²/l

5-8 m²/l

4h

Fassaadid, avatäited, piirdeelemendid jm uued või varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistöödel. Eriti sobiv
hööveldatud pindadele.

8-12 m²/l

4-8 m²/l

12 h

Lasuursed puidukaitsevahendid

KUNI

AASTAT

KUNI

AASTAT

1L / 3L / 10L

2,5L / 10L

PINOTEX CLASSIC LASUR

PINOTEX FENCE LASUR

Klassikaline lasuurne
puidukaitsevahend

Vaha sisaldav puidukaitsevahend
aedadele ja kuuridele

Dekoratiivne puidukaitsevahend, mis rõhutab ja väärtustab puidu
loomulikku tekstuuri. Toode põhineb keskkonda säästval alküüd-emulsioon tehnoloogial. Moodustab mati, õhukese, kuid
vastupidava kattekile ning kaitseb tõhusalt puitu ilmastikumõjude eest. Sisaldab toimeaineid ennetamaks hallituse ja vetikate
levikut pinnal.
Valmistoonid ning toonitav laias värvigammas.

Dekoratiivne puidukaitsevahend, mis toob esile puidu kauni teks
tuuri. Tootes sisalduv vaha tagab pinnale parema vetthülgavuse
ning määrdumiskindluse. Toode on väga mugavalt pinnale kantav
ning hästi imenduv. Sisaldab toimeaineid, mis takistavad hallituse ja vetikate levikut töödeldud pinnal.
Valmistoonid.

KASUTUSKOHT

KASUTUSKOHT
Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistöödel, nt puitfassaadid, piirded, räästad, palkehitised, massiivpuit konstruktsioonid jm. Iseäranis hästi sobib saetud pindadele.

8-12 m²/l

5-8 m²/l

12 h

Uued ja varem puidukaitsevahendiga töödeldud puitpinnad välistöödel, nt aiad, kuurid, väravad. Sobib eeskätt saetud ja
peensaetud puidu viimistlemiseks.

8-10 m²/l

12 h

Õlid

KUNI

AASTAT

2,33L
9,3L

1L / 3L
10L

PINOTEX SOLAR
TERRACE & WOOD OIL

PINOTEX
TERRACE & WOOD OIL

Terrassi-, mööbli- ja fassaadiõli

Ilmastikukindel puiduõli

Suurepärase ilmastikukindlusega veepõhine puiduõli. Õli tungib
sügavale puitu ning takistab niiskuse imendumist ja puidu lõhenemist. Tootele lisatud vaha suurendab veelgi õlitatud pinna vee
ja mustuse hülgavust. Tänu õlis sisalduvatele, hallituse levikut
takistavatele toimeainetele ning UV-kiirguse mõju pärssivale
UV-filtrile pikeneb periood hooldusõlituste vahel.
Toonitav laias värvigammas.

Hästi imenduv ilmastikukindel puiduõli uute ja varem õlitatud
puitpindade dekoratiivviimistluseks ning kaitseks. Toode muudab
pinna vett- ja mustusthülgavaks, parandab selle kulumiskindlust, rõhutab ja säilitab puidu loomulikku tekstuuri. Toode sisaldab toimeaineid hallituse ja vetikate leviku ennetamiseks.
Toonitav laias värvigammas.
Õliga määrdunud lappidel isesüttimise oht!

KASUTUSKOHT

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja eelnevalt immutatud või õlitatud okaspuidust (mänd, kuusk, seeder, lehis), kui ka süvaimmutatud ning
kõvematest puidusortidest terrasside, treppide, aiamööbli, piirete, fassaadide sh palkpindadele ja teiste välispindade viimistlemiseks.

8-10 m²/l

12 h

Toode on mõeldud uute ja eelnevalt immutatud või õliga töödeldud (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ning kõvematest puidusortidest terrasside, treppide, aiamööbli, piirete ja teiste välispindade viimistlemiseks. Sobib samuti fassaadide ja
palkpindade viimistlemiseks.

10-13 m²/l

12 h

Õlid

1L / 5L

PINOTEX TERRACE &
WOOD CLEANER

Puitpindade pesuvahend
Pesuvahend vanemate või määrdunud süvaimmutatud ja immutamata puitpindade puhastamiseks ning värskendamiseks. Kõrvaldab pinnalt õhema õli- või puidukaitsevahendi kihi ning samuti pisut lagunenud või halliks värvunud puidukihi. Paksema
kattekihi eemaldamiseks tuleb kasutada liivapaberit või töödelda
pindu Pinotex Terrace & Wood Cleaner’ga korduvalt.

KASUTUSKOHT
Varem puidukaitsevahendiga töödeldud süvaimmutatud või immutamata välispuitpinnad, nt terrassid, platvormid, trepid, aiamööbel.

10-15 m²/l

Immutuskrundid

1L / 2,5L / 10L

1L / 2,5L/ 5L

PINOTEX WOOD PRIMER BPR

PINOTEX BASE BPR

Veepõhine biotsiidne
puiduimmutusvahend

Lahustipõhine biotsiidne
puiduimmutusvahend

Kasutusvalmis veepõhine puiduimmutusvahend (TL8). Aitab ennetada puidusine ja mädaniku levikut puidus. Värvitu toode sobib
kasutamiseks süsteemis lasuursete puidukaitsevahendite ja puiduvärvidega. Eriti sobiv kasutamiseks veepõhises viimistlussüsteemis. Imendub sügavale puitu, tagab hea nakke järgmisele kattekihile.

Värvitu puiduimmutusvahend (TL8) kasutamiseks süsteemis lasuursete puidukaitsevahendite ja puiduvärvidega. Aitab ennetada
seenhaiguste (puidusine, mädanik) ja kahjurite levikut puidus.
Imendub sügavale puitu, koos sellega satuvad bioaktiivsed toimeained ka puidu sügavamatesse kihtidesse. Lahustipõhine kasutusvalmis toode, mis tagab hea nakke järgmisele kattekihile.
Sobib kasutada koos vee- ja lahustipõhise pinnaviimistlusega.

KASUTUSKOHT

KASUTUSKOHT
Uued ja kuni puhta puiduni puhastatud puitpinnad välistööl, nt
puitfassaadid, piirded, uksed, aknaraamid, tarad, räästalauad.
Kasutage biotsiidi ohutult!
Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!

5 m²/l

16 h

VÄRVITU

Kõik tugi- või piirdekonstruktsioonid, palkehitised, fassaadid,
avatäited, terrassid jm uued või vanast värvist puhastatud puitpinnad välistöödel.
Kasutage biotsiidi ohutult!
Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!

5 m²/l

24 h

VÄRVITU

Immutuskrundid

2,5L / 5L

PINOTEX IMPRA PLUS

Pigmenteeritud biotsiidne
puiduimmutuskrunt
Veepõhine kasutusvalmis puidukonservant (TL8). Toode imendub
sügavale puitu ning tagab immutatud pinnale sine ja mädaniku
vastase kaitse. Immutuskrunt on rohelist tooni, sisaldab vaha
ning on vett tõrjuvate omadustega. Immutatud pind ei ole mõeldud hilisemaks ülevärvimiseks.

KASUTUSKOHT
Mõeldud kasutamiseks välistööl avatud või varjatud puitkonstruktsioonide immutamiseks, samuti kasvuhoone puitkonstruktsioonide kaitseks. Sobib uuest, aga ka vanemast, riknemata puidust postide, talade, põrandalaagide, sarikate, müürlatide jm.
puitkonstruktsioonide immutamiseks, kus dekoratiivne viimistlus ei ole vajalik.
Kasutage biotsiidi ohutult!
Enne kasutamist lugege lisatud teave alati läbi!

5-6 m²/l

2-6 h

ROHELINE

Pinotex toodete kasutuskohad

Naturaalsed toonid
Puidust inspireeritud toonigamma
põhjamaisest männist mahagoni
ning pähklini. Need puidule omased
värvitoonid loovad sooja ja sõbraliku tunde
ning sobivad kasutamiseks ühtviisi nii
klassikalise, romantilise kui kaasaegse
välisilme loomisel.

Värvistend
Ideid sobiva tooni osas puiduvärvile
leiab meie värvistendist või Pinotex
Colour Collection värvikaardist.

Põhjamaised toonid
Tasakaalukas värvipallett helehallides
toonidest tumedate varjunditeni.
Värvikollektsiooni toonid loovad rahuliku
meeleolu ning sobivad kaunistama ühtviisi
nii peenekoelist, minimalistlikku kui
kaasaegset eksterjööri.
Kahtled, millist tooni valida?

Vahemere toonid
Pehmetes, pastelsetes ning elegantsetes
toonides värvipalett. Toonigamma
varieerub soojadest kollastest värskete
roheliste ja sinisteni. Need kasutama
kutsuvad toonid aitavad luua romantilise
maalähedase meeleolu.

Võta stendilt meelepärane tooninäidis ning
selle pöördelt leiad kolm soovituslikku
värvikombinatsiooni:
- tonaalne lahendus
- neutraalne lahendus
- disaineri soovitus

tooninäidise kood

Boheemlaslikud toonid
Rikkalikes täistoonides elav ning
mänguline värvipalett. Intensiivsed toonid
ärgitavad meie meeli ning võimaldavad
luua muinasjutulise maailma toone
omavahel kombineerides või kasutades
neid aktsenttoonidena.

tonaalne lahendus
neutraalne lahendus
disaineri soovitus

KATTEV
VÄLISVIIMISTLUS
LASUURNE
VÄLISVIIMISTLUS

ÕLID

Detailne tooteinfo
www.pinotex.ee
Pinotex Eesti
Esindaja: Akzo Nobel Baltics AS
Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti
tel. (+372) 630 5299
info.ee@akzonobel.com

