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Kasutusvalmis lubivärv mineraalsetele pindadele ja varem mineraalsete värvidega kaetud pindade vär-
vimiseks. Sobib ajalooliste joonete ja arhitektuurimälestiste värvimiseks.  

Kasutuskohad:  
 Välis- ja sisetöödeks 
 Seintele ja lagedele  

Rakendused:    Restaureerimistöödeks mineraalsetele seintele ja lagedele 
 Konstruktsioonidele, kus on nõutav kõrge veeauru läbilaskvus 
 Lubikrohvi, lubitsementkrohvi, tsementkrohvi, kipskrohvi või pahtlitega viimist-

letud pindadele 
 Eelnevalt lubi- või silikaatvärviga värvitud pindadele 

Omadused:   Kõrge veeuaru läbilaskvusega 
 Kuivanud värvipind praktiliselt ei määri  
 Vastupidav ilmastikule 
 Ökoloogiliselt puhas 
 Antibakteriaalse toimega 
 Loob visuaalselt meeldiva täismati aluspinna 

Koostisained:   Kustutatud lubi (kaltsiumhüdroksiid)  
 Mineraalsed ilmastikukindlad pigmendid ja täiteained 
 Linaseemneõli 

Tehnilised andmed: 
 
 
 

 Olek  Viskoosne vedelik   

Kuivaine osakaal  58% 

Värvus  Valge 

pH 11-12 

Läikeaste Sügavmatt  

Veeauru läbilaskvus (ISO 7783-2) Sd= 0,14, klass V1 

Tihedus g/cm³: 1,5-1,6 

Vedeldi  Vesi  

Puutekuiv  23C õhutemperatuuri ja 50% 
suhtelise õhuniiskuse korral 

~30 min 

Ülevärvitav 24 h möödumisel esimesest kihist 

Sademetekindlaks kuivamine 4 ööpäeva 

Kulu 150-250 ml/m² ühe kihi kohta 

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) 
sisaldus g/l, max. lubatud 40 (A/c grupp) 

3 g/l 
 

Aluspinnad:   Lubikrohviga, tsementi sisaldavate lubikrohvide, tsementkrohvide ja kipskrohviga
äsjakrohvitud seinad peavad enne värvimist kuivama/kivistuma sõltuvalt krohvi-
kihi paksusest 5-30 päeva. Mida paksem krohvikiht, seda pikem ooteaeg. Et väl-
tida värvimise käigus tekkivaid püsivalt jäävaid niiskusplekke ja triipe, on värvi-
miseks sobilik krohvi niiskuse sisaldus CM ≤ 8%. 

 Õhukese kihiga (≤ 2 mm) pahteldatud aluspindu võib värvida 24 h möödumisel 
pahteldamistöödest. 

 Värv on sobilik paekivi ja liivakivi värvimiseks. Graniitkivi oma tiheduse tõttu ei 
ole värvimiseks sobiv aluspind. Sobiv aluspind on alati hea imavusega, vältige 
tihedaid mineraalseid looduslikke või tehismaterjale.   

 Sobilikud alustooted Sakreti krohvi- ja pahtlivalikust: HML-4, LHM-2, HML-1, 
SFP, SFP Fine, HM-12, HM-10, CLP+, MAP-MFF, PM Super, KAM-R, LAP, LAP 
Fine, Multi-Mix 4in1, LCC, LH Plus, SP. 
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Aluspinna ettevalmis-
tamine: 

  Värvitav pind peab olema puhas, rasva ja tolmuvaba ning hea imavusega. Va-
rem mineraalse värviga värvitud pinnad puhastada kooruvast ning irduvast vär-
vist kuni stabiilse aluspinnani. Vajadusel tehke krohviparandused.  

 Krohviparandustega aluspindade viimistluse ühtlustamiseks või paranduste haju-
tamiseks kasutada  SAKRETI lubipahtlit SFP, mille pinnalekandmiseks kasutage
pehme kummtallaga hõõrutit. 

 Sooja ilma korral (>+20°C) tuleb aluspinda enne kruntvärvimist niisutada. Pärast 
niisutamist peab aluspind olema siiski selline, et see suudaks vett imada. 

 Hallituse või samblikega kaetud pinnad puhastada eelnevalt pesuvahendiga 
Sakret CLEAN ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR kandes seda 
pinnale kruntimismeetodil. 

 Katke kinni kõik pinnad, mis ei ole mõeldud värvimiseks- aknaraamid, klaasid, 
plekid jne. 

Värvimine: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Enne värvimistöid segage värv ämbris läbi värvivispliga. 
 Lahjendage esimese värvikihi (kruntvärvikihi) jaoks värv puhta veega, lisades 

vett 20-30% värvi mahust. Kandke pinnale laia lubjapintsli, lubjaharja või maalri-
rulliga vertikaalsete ribadena. Kruntige pinda ühtlaselt märg-märjale meetodiga, 
et aluspind ei jääks läbi kumama. Ka lahjendatud värvil on hea kattevõime. See-
järel laske krunditud pinnal enne teise kihi peale kandmist kuivada 5-24 h (kõrge 
õhuniiskuse korral on pikem kuivamisaeg). 

 Teine värvikiht kande pinnale lahjendamata kujul või kuni 20% mahust veega 
lahjendatult kasutades selleks samuti lubjapintslit või -harja. Kasutades ümar-
pintslit, kandke värv pinnale ringikujuliste liigutustega. Kasutades lamepintslit või 
harja, kandke värv pinnale diagonaalsete ristliigutuste, horisontaalsete või ver-
tikaalsete ribadena. Lamepintsli või harjaga on võimalik värvi kanda pinnale ka 
poolkaarekujuliste liigutustega. Samuti on värvi võimalik pinnale kanda maalrirul-
liga, kui värvile on lisatud 15-20% mahust vett. Pärast rulliga pinnale kandmist 
on võimalik märga värvikihti omakorda struktureerida lubjapintsli või lubjaharja-
ga. 

 Üldjuhul piisab hea katvusega värvkatte saavutamiseks kruntvärvimisest ja vii-
mistlusvärvimisest. Võimalik, et tumedamate värvitoonide korral võib pind vajada 
ka kolmandat viimistlusvärvikihti. 

 Värv on toonitav Sakreti toonimisseadmetel Sakreti värvikaardi ja mitmete ehi-
tusturul levinud värvikaartide alusel. Tumedamate värvitoonide korral võib 
vajalikuks osutuda tehasetoonimine.   

 Pealekandmistemperatuur (õhk ja aluspind) alates +7°C kuni +25°C. Kõrgemad 
temperatuurid lühendavad, madalamad pikendavad kuivamisaega. 

 Värvimistöid teostada katete (tellingukatete) all. Värvimistööde ja kuivamise ajal 
hoida pindu sademete ja otsese päikesepaiste eest. 

 Värv muutub sademetekindlaks 4 päeva möödumisel värvimisest. Selle aja vältel 
tuleb värvitud pinnad hoida katete all. 

 Pärast värvimistööde lõppu pesta tööriistad puhta veega.  
 

Värvitud pindade 

hooldus: 

  Värvitud pindu puhastada nõrga survepesuga, pesuaineid ja –vahendeid mitte 
kasutada. Värvitud pindu võib puhastada 1 kuu möödudes värvimistöödest. 

 Värvkattel võib pärast pesu või sademeid esineda laigulisust (nn „pilveefekt“), 
see ei muuda värvi tehnilisi omadusi. 

 Värvipinna sisse mitteimbunud mustuse võib eemaldada harjamisega. 
 Hooldusvärvimist saab teostada ainult Sakreti lubivärviga KFF. 
 Vetikad ja samblikud eemaldada biotsiidse vahendiga Sakret FR selle pinnale 

kruntimise ja loputamise teel. 
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Kulu ühele kihile, 
ml/m2 : 

  Kruntvärvimisel ca 200 ml/m², viimistlusvärvimisel ca 250-350 ml/ m²  
 Kulu on otseses sõltuvuses aluspinna poorsusest, struktuurist ja lahjendamisvee 

kogusest, optimaalse kulu kindlustamiseks teostada 1 m² suurusel alal proovi-
värvimine. 

Säilitamine:   Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. 
 Säiltustemperatuur +5 kuni +25ºC. 
 Säilivusaeg suletud originaalpakendis 12 kuud alates tootele märgitud valmista-

miskuupäevast. 

Utiliseerimine:   Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja pakend utiliseerida vastavalt 
seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:   Lubi on söövitava toimega, hoiduda värvi silmadesse ja nahale sattumise eest.
Kandke kaitseprille ja töökindaid! 

 Kontakti tekkides lopudada silmad ja nahk jooksva vee all ning vajadusel pöördu-
da arsti poole. 

 Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga. 

 Lenduvate osakeste (VOC, alagrupp A/c) lubatud sisaldus tootes 40 g/l. Lenduva-
te osakeste maksimaalne sisaldus käesolevas tootes 3 g/l.  

 

Värvus Pakend  Pakendeid alusel EAN-kood 

Valge 9 l 33  ämbrit  

 
Toote tehnilise kirjelduses toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja 
tootelehe avaldamise kuupäevast hilisemal ajal avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi 
andmeid või dokumente. Kogu toote tehniline informatsioon põhineb laboratoorsetel ja praktilistel teadmistel. Tootja ei va-
stuta toote vale või mittesihtotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral 
palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteo-
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