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Sisu 

Vesibaasil vahad leiavad kõige rohkem kasutust siseviimistluses, eelkõige puitpindade nagu 

seinapaneelide, lagede ja voodrilaudade katmisel. Vahasid kantakse pinnale käsimeetodil 

(pintsel, rull) või pihustustehnoloogial. Uuring eesmärk oli viia läbi katsed ning leida 

võimalused automaatpihusutsliini kasutamisel vahade pealekandmiseks. 

Tutvustus 

Uuringu läbiviimiseks kasutati värvitootja Tikkurila kolme erinevat toodet. Vastvalt 

tootekaardile tehti häälestused pihustusautomaadis ning konvektsioonkuivatis.Pärlmutter 

vesibaasil vaha jaoks võeti kasutusele madalsurve pump, kuna materjal on struktuurne ning 

kõrgsurvedüüdidest on see läbimatu. Oluline aspekt pärlmutter toote puhul on see, et üldiselt 

kantakse seda peale käsitse, ehk siis kas rulli või pintsliga. Tuli leida lahendused 

pihustumeetodi kasutamiseks. 

Materjalid ja meetodid 

Puitmaterjalide oli kasutusel saarepuidu kilp, millele kanti peale värvitu vesibaasil vaha. Lisaks 

veel männipuit, millele kanti peale must vesibaasil vaha ja pärlmutter vaha. Värvitu ja musta 

materjali pealekandmiseks kasutati kõrgsurvepumpa ja tablettdüüse suurusega 616. Pärlmutter 

vaha pealekandmiseks võeti kasutusele madalssurve pihutus. Kasutusesolevad düüsid 

suurusega 1,2 mm asendati uute, suurusega 1,4 mm vastu, mis oluliselt lihtsustas 

viimistlusmaterjali pealekandmist. Põhjus seisneb materjali koostises. Antud 

viimistlusmaterjal sisaldab peeneid osakeksi ning on oma viskoossuselt kõrge, mistõttu tuli 

seda eelnevalt kuumutada ning lahjendada veega.  

Värvitu ja musta vaha pealekandmine kõrgsurve pumba abil õnnestus. Materjali kogus 

ruutmeetrile oli suurusjärgus 65-75 g, mis lubas kasutada kuivati temperatuuri 42 kraadi ja 

tulemuseks kuiv pind vajalikuks ladustamiseks. Saarepuiduste detailide puhul teostati vajaliku 

pinnakvaliteedi tagamisek peale esimest katmist vahelihv, lailintlihvmasinal lihvpaberiga, 

suurus P220. Seejärel kaeti teise kihiga. Kuna tegemist on täispuidust kõvalehtpuu liigiga, siis 

puidukiudude ülestursumine on möödapääsmatu.  

  



Servade vahelihv teostati käsitsi ning kasutati lihvkäsna ja karukeelt. 

 

Foto 1. Värvitu vaha saaredetailidel, valguskapis 

Musta vesibaasilvaha katmiseks kasutati samuti kõrgsurvepumpa ning düüse suurusega 616. 

Tegemist on madala viskoossuse materjaliga ning eemsärk on kanda peale üks kiht materjali, 

et säilitada poolmatt läikeaste. 

 

Foto 2. Männidetailid kaetud musta vahaga  



Pärlmutter saunavaha pealekandmiseks kasutati madalsurvepumpa ning düüse suurusega 1,4 mm. Kuna 

tegemist kõrge viskoosse materjaliga, alusati koheselt värvi kuumutamisega, et madaldada viskoossust. 

Seejärel lisati vett, et materjal pihustussüsteemis toimiks. Värvi temperatuur oli 25 kraadi ja viskoossus 

eraldi mõõdetuna viskosimeetriga Cup 4 55 sekundit. 

 

Foto 3. Värvi temperatuuri mõõtmine  

 

Pihustamise kogus ühel ruumteeril oli 67 g, mis tagas piisava kuivamise ja detailide 

ladustamise alusele. Suurem koguse puhul jäi pind niiskeks ning väiksema koguse puhul 

läbikumav. Materjali kanti peale ühele detailide kaks kihti, et saavutada sobiv kattuvus ning 

värvitoon. 

 

Foto 4. Pärlmutter vaha männidetailidel 



Kokkuvõte 

Vesibaasil vahade kasutamisel puitpindade katmisel ja kasutamisel niisketes ruumides on 

eeliseks hea pinna kattuvus ja kaitsevõime. Antud uuringus katsetati värvitootja Tikkurila 

kolme erinevat vesibaasil vaha ning pealekandmiseks pihustutehnoloogiat: kõrg- ja 

madalssurvepumpa. Värvitu ja musta vaha katmisel kõrgsurvepumbaga saavutati optimaalsed 

töörežiimid düüsidega 616 ning kuivati parameetrid selle juures 42 kraadi. Pärlmutter vaha 

pealekandmiseks tuli leida lahendused nõeldüüsidega pealekanmiseks. Seejuures aitas 

värvikuumutamine ja eelnev lahjendamine.  

Uuringu eesmärk leidmaks tehnilised võimalused automaatse pihustusliiniga vesibaasil vahade 

kasutamisel täispuidust detailide katmisel sai täidetud 
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