TOOTEKIRJELDUS 11.08.2022

TIKKURILA

EMPIRE
TRADITSIOONILINE MÖÖBLIVÄRV / POOLMATT

TÜÜP

Tiksotroopne (želeetaoline) alküüdvärv.

KASUTUSKOHAD

Mööbel sisetingimustes.

TOOTE OMADUSED

Puit-, puitkiud- ja puitlaastplaatpindadele sisetingimustes vastavalt kasutusjuhendile. Empire
tasandub hästi ja on eriti sobilik pintsliga värvimisel.

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.
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EMPIRE
TEHNILISED ANDMED
Alusvärvid

A alusvärv, C alusvärv

Toonid

Värvikaardid:
Tunneta Värvi UUS (Feel the Color), Tunneta Värvi (Feel the Color) värvikaart,
Symphony värvikaart, Aasta värv ja kollektsioon 2022.
Toonitav Tikkurila sisevärvikaartide toonidesse. Valmistoon on must.

Läige

Poolmatt.

Katvus

10–12 m²/l.

Pakendid

A alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l
C alusvärv: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 9 l

Töövahendid

Pintsel või pihusti.

Kuivamisaeg

3 tundi – tolmukuiv. Teist korda võib värvida järgmisel päeval.

Tihedus (kg/l)

1,2 kg/l valgel toonil, ISO 2811.

Vastupidavus
kemikaalidele

Vastupidav tärpentiinile, lakibensiinile ja tehnilisele piiritusele. Ei ole vastupidav nt
nitrolahustile. Vastupidav taimsetele ja loomsetele rasvadele ja –õlidele, samuti
määrdeõlidele ja –rasvadele.

Pesukindlus

Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.

Kuivainesisaldus, mahu-% 50
Ladustamine

Talub külmladustamist ja -transporti. Halvasti suletud või poolik nõu ei talu pikaajalist
hoiustamist.

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.
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EMPIRE
KASUTUSJUHEND
Töötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine
Uued värvimata pinnad: Puhasta pinnad tolmust ja mustusest, krundi Otex kruntvärviga.
Varem värvitud pinnad: Pese Maalipesu puhastusainega ja loputa hoolikalt veega ning lase kuivada. Eemalda vana pragunev,
lahtine värvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolori sarjast. Vajadusel krundi
Otex kruntvärviga.

Värvimine
Üldiselt ei ole vaja värvi enne kasutamist segada. Kui seda siiski tehakse (nt vedeldamisel) lasta värvil seista tiksotroopsuse
taastumiseni. Pintsliga värvimisel vedelda lakibensiiniga 1050, värvipihustiga värvimisel lahustada vedeldiga Special Solvent Spray
(Vivacolor). Värvida pintsli või värvipihustiga 1-2 korda.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhend
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määrdunud pindade
puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Loputa pind hoolikalt.
Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes
umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna
või -lappi.

Hooldustöötlus
Empire värviga värvitud pinnad võib üle värvida sarnase lahustipõhise värviga. Vt lõiku Eeltöö.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus
Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või
kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus
Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid. Hoiatus. Tuleohtlik
vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele
kättesaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte
suitsetada. Vältida udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

GHS02

GHS07

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.
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