
LuxDecor® 
Professionaalne vahend puitpindade kaitseks ja 
dekoratiivtöötluseks sise- ja valitöödel 

Sisaldab looduslikku vaha. 
LUXDECOR puiduimmuti vahaga 

• Tootes sisalduvad kvaliteetsed looduslikud vahad tagavad puidu hüdroobsuse, 

kaitsevad seda niiskuse ning mädaniku eest. 
• Spetsiaalsed pigmendid kaitsevad puitu UV-kiirguse kahjuliku toime eest. 
Kõnealused pigmendid on pleekimiskindlad. 
• Toode on puidu ja puittoodete toonimis- ja kaitsevahend: värvitud fassaadid, talad, piirded, 
lehtlad, puidust aiad ja nende elemendid jne. 
• Lubatud kasutada ka siseruumides: mööbel, riiulid jne. 

Tähelepanu! 
Toode on poolvedel, geelitaolise konsistentsiga, s.o. aine loomulik olek. 
Värvitu „LUXDECOR“ ei kaitse UV-kiirguse eest! Toode on veepõhine. 

Kasutamine: 
Õhutemperatuur peab olema vähemalt 6°C. Pind puhastada ning vajadusel eemaldada määrded, tolm ja 
mustus. 
Vanad värvi- ja lahustikihid eemaldada. Puit peab olema kuiv (niiskus alla 20%). Soovitav on puitu täiendavalt 
töödelda hallituse ja hallitusseente eest kaitsva vahendiga. Pikaajalisel säilitamisel võib preparaat kihistuda, 
kuid toote omadustele see mõju ei avalda. Enne kasutamist segada toode hoolega läbi. Ei ole vaja lahjendada,  
vajadusel võib seda teha veega (kuni 10%). Kanda immuti rulli või pintsliga ühtlaselt pinnale. Kaitsva pindmise 
UV-kiirte filtri moodustumiseks on soovitav pinnale kanda kaks kihti immutit. Teine kiht kanda pärast esimese 
kuivamist. Pesta tööriistad kohe pärast tööd vee ja pesuvahendiga puhtaks. 

Kuivamisaeg ( 23°C / 50% RH ): 1-2 tundi puutekuiv, 12-24 tundi täielku kuivamiseni 

Tööriistade pesu: vesi pesemisvahendiga.  

LOÜ piirnorm direktiivil 2004/42/WE (Кат. А/а/FW) alusel 130 g/l. Tootes maksimaalselt 25 g/l. Sisaldab 
segu 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu ja 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Võib kutsuda esile allergilist 
reaktsiooni. 
 Tähelepanu! 
Kanda tööriietust, sest plekke on raske eemaldada. 

Kulunorm: 
Sõltub pinna imavusest ja puuliigist. Ühekihilisel immutamisel piisab 1 liitrist immutist: 
5-8m2-le (urbsele, hööveldamata pinnale) 
12-16 m2-le hööveldatud pinnale. 

Värvitoonid ja dekoratiivne efekt: 
Tooteid valmistatakse mitmesugustes, puidu loomulikele värvitoonidele sarnastes värvustes (valge, värvitu, 
tamm, mänd, pihlakas, kastan, seeder, mahagon, tiik, palisander, oliivipuu, kuusk). Immutikiht säilitab osaliselt 
puusüü mustri, mis järgmiste kihtide kandmisel täiesti kaetakse.  Toote viimistluskiht on matt. Töö alguses 
tehke toote proov väiksemal pinnal. 

Ohutut kasutamist reguleerivad ohutuslaused ( S-laused): 
S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas 
S13 Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast 
S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma 
S61 Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega / ohutuskaardiga 

Veo- ja säilitustingimused: 
Transportida ja säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, +5 kuni +30C temperatuuril. Säilivusaeg 2a. 

Keemiline koostis: Vaigud, pigmendid, vahad, lisaained 

Tihedus: 1,01 kg/l Kuivaine sisaldus: 20 -23 % Lahusti: Vesi Pakend: 1l/5l/10l 
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