
Oleme investeerinud tänapäevasesse värvimistehnoloogiasse, mis võimaldab värvida 
väiksemaid tooteid nagu aiapaneelid, postid ja aiamööbel. Värvime tooteid valgeks 
ja halliks, kasutades moodsat flow-coat tehnoloogiat vihmutuskambri meetodil. 
Värvimiskambri niisutussüsteem aitab tagada värvimiseks sobivat keskkonda. Pärast 
värvimist kuivavad detailid 30 m pikkuses kuivatuskambris, mis tagab kuivamisprotsessi 
kontrollitavuse. 
Tooted pakitakse 
peale kuivamist 
termokahanevasse 
kilesse, mis kaitseb 
tooteid kuni lõpptarbijani 
jõudmiseni nii tolmu, 
pori ja niiskuse kui ka 
transpordi ja ladustamise 
käigus tekkida võivate 
mehhaaniliste kahjustuste 
eest.

KRUNTIMINE
Puit on vastuvõtlik putukakahjustustele, niiskusele ja seenhaigustele ning vajab toote eluea pikendamiseks kaitset. Enne 
kahe kihi värviga katmist, krundime oma tooted vesialuselise kruntvärviga.
TINOVA KRUNTVÄRV VÄLISTINGIMUSTESSE
Puidu eluea pikendamiseks krundime oma tooted enne värvimist Tinova vesialuselise välistingimustesse sobiva 
kruntvärviga. See nakkub tugevalt töötlemata puidule, imbub hästi aluspinda ja tagab nii korraliku niiskuskindluse. 
Kruntvärv sisaldab hallituse ja sine vastaseid lisandeid.
RUBBOL FASSAADIVÄRV
Meie tooted on värvitud Rubboli 
fassaadivärviga, mis annab puidule poolmati, 
elastse, vett ja mustust hülgava ilmastikukindla 
kaitsekihi. Värv nakkub hästi aluspinnaga, on 
vähese lõhnaga ja kuivab kiiresti. 
Värvime oma tooted kahe kihi valge või halli 
värviga, et anda sellele lisakaitse ja elegantne 
välimus.

VÄRVITUD PINNA VÄLIMUS
Puit, millest me oma tooteid valmistame, on eriilmeline looduslik materjal. Värvitud puidu välimust mõjutavad paljud 
tegurid, nende hulgas viis, kuidas toode värvimise ajal ripub, milliseid kinnitusvahendeid riputamiseks kasutatakse, värvi 
voolavus, puidu enda tekstuur jms. 
Värvitud tootel võivad olla enne värvimist toote külge pandud siltidest jäänud klambripüstoli jäljed. Selleks, et värvida 
tooteid kõigist külgedest korraga, ripuvad tooted värviliinil riputusaasade abil, millest jäävad toodetele väikesed augud.

Aiapaneelid termokahanevas kilesVärvitud tooted kuivamiskambris

Valgeks värvitud (RAL 9016) toote pind Halliks värvitud (RAL 7016) toote pind
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PALMAKO VÄRVIMINE

Valmistame aiasolemise rõõmu



Meie toodete keerukuse, nurkade ja mitmetahulisuse tõttu võib 
juhtuda, et värv ei jõua igasse nurka, näiteks riputuskonksudest 
tekkinud väikestesse aukudesse. 
Temperatuuri ja niiskuse mõjul võivad puidus toimuda  muutused, 
mis mõjutavad juba värvitud pinda. Värvitud pinna all võib vaik 
jooksma hakata, mis muutub läbi värvipinna nähtavaks või lööb 
värvi sisse praod. Hooldamiseks järgige allpool toodud soovitusi. 
Mõned meie värvitud tooted on juba kokku pandud ja 
kasutusvalmis. Teised vajavad kokku panekut, näiteks aiamööbel. 
Selliste toodete puhul on ka sooned ja tapikohad värviga kaetud 
ning paigaldus võib olla tavapärasest raskem. 
Pärast paigaldamist puutuvad värvitud tooted kokku 
erinevate ilmastikutingimustega nagu tuul, vihm, päike jne. 
Ilmastikutingimustest tekkivad värvitud toodete väikesed 
toonierinevused ei ole defektid.

Kõik selles dokumendis mainitud eripärad (klambripüstoli jäljed, riputuskonksude augud, värvitilgad, 
oksakohad, ebaühtlane pind, ilma värvita nurgad, nähtavad vaigupesad, värvi täis sooned, väikesed 
toonierinevused) ei kuulu reklameerimisele.

Kui toode vajab parandust või hooldust mustuse, lõikepindade, pragude, pleekimise, oksakohtadesse vaigust tekkinud kollaste 
laikude vms tõttu, on soovitatav järgida nõuandeid: 
* Ilmastiku tõttu määrdunud toode pesta õrnalt spetsiaalselt värvitud pindadele mõeldud leebe pesuainega. Ära kasuta
survepesu!
* Lõikepinnad tuleb värvida vähemalt kolme kihi värviga.
* Värvi sisse tekkinud praod tuleks viivitamatult värvi koorumise
vältimiseks üle värvida.
* Läbi värvi imbuv vaik tuleks eemaldada õrnalt harja või liiva- 
paberiga ning pind seejärel üle värvida.

Soovitatav on toode iga aasta üle vaadata, teha vajalikud 
parandustööd ja vajadusel üle värvida. Valgete toodete üle 
värvimiseks kasuta vee baasil värvi koodiga RAL 9016, hallide 
toodete puhul koodiga RAL 7016. 
Hoiustage toodet kuivas, eemal otsesest päikesevalgusest. Ärge hoiustage soojades siseruumides.

Värvitilgad

Pärast värvimist valgub üleliigne värv tootelt alla ja võib jätta alumisele küljele nähtavaid tilkasid. Neid kuivanud värvitilku on 
lihtne noaga eemaldada.

Kuna puidu pind on reljeefne, toob värvimine ebatasasused rohkem esile. Üks levinumaid puidudefekte on oksakohad, mis on 
pärast värvimist rohkem nähtavad.

Oksakohad Puidu ebaühtlane pind

Värv ei jõua kõigisse nurkadesse

Vaik võib jooksma hakata

Detaili värvi täis soon
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