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Veepõhine pahtel puitpindadele.
• Sobib puitpindadele nt. puitkiudplaatidele, vineerile ja täispuidust pindadele
Sobib mööblile, ustele, puitpaneelidele ja -lagedele.

64±2%
82±2%
2,0 ± 0,2 kg/l
Toote kulu sõltub pinnale kandmise viisist, tingimustest ja töödeldava pinna kujust ning
kvaliteedist.
Õhukest kihti saab lihvida umbes 4 tunni möödudes. Sügavamad pahteldused lasta
kuivada 24 tundi.
Kask, kaseoks, mänd, männioks, tamm, tammeoks, pöök, valge, mahagon ja must.
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Puhasta pind mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed.
Võib üle töödelda Tikkurila veepõhiste, veepõhiste UV ja lahustipõhiste toodetega.
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, nii töötlemise kui kuivamise ajal peab
temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.
Kanna pahtel pinnale pahtlilabidaga. Vajadusel vedelda veega. Suurte aukudega pind
pahtelda kaks või enam korda. Lihvi ja eemalda lihvimistolm.
Vesi
Vesi.
Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on 22 g/l. LOÜ sisaldus 10 mahu-%
vedeldatud kasutusvalmis tootes on 20 g/l.
Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid.
Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles
meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote kasutusjuhendi
eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.
Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õigeks
kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti
ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.
Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis
teete te seda omal vastutusel.
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