
TÜÜPTÜÜP Must, täismatt laevärv.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Mõeldud peamiselt ripplagede tausta värvimiseks sisetingimustes. Nakkub hästi ka tsinkpidadel.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Betoon-, krohv-, pahteldatud ja puitlaastplaatpindade värvimiseks.
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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.



TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED

ToonidToonid Must.

LäigeLäige Täismatt.

KatvusKatvus Pahteldatud ja puitlaastplaatpindadele 7-9 m²/l. Betoon- ja krohvpindadele 3-5 m²/l.

PakendidPakendid 10 l, 20 l

LahustiLahusti Vesi

TöövahendidTöövahendid Pintsel, rull või värvipihusti:
- ava läbimõõt 0,018”-0,023”
- vedelda 0-10% värvi mahust.

KuivamisaegKuivamisaeg 0,5 tundi – tolmukuiv. 1-2 tundi – ülevärvitav.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1.4 kg/l, ISO 2811.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 33

LOÜLOÜ (Alaliik A/a) 30g/l. Kattomusta sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

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

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Värvimata pinnad:

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahteldada sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja
eemalda lihvimistolm. Värvi kohe Kattomusta värviga.

Varem värvitud pinnad:

Pese varem värvitud pinnad Maalipesu puhastusvahendiga ja loputada hoolikalt veega. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ja
eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm.

VärvimineVärvimine
Sega värv enne kasutamist hoolikalt ja vajadusel vedelda veega. Värvi 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditest liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värviga töövahendid on soovitav puhastada Tikkurila
Pensselipesu puhastusvahendiga.

HooldusjuhendHooldusjuhend
Puhasta pind kuivalt tolmuimeja, pehme harja või tolmulapiga. Ära kasuta vett.

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

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr
247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel.

TOOTEKIRJELDUS 21.05.2021

KATTOMUSTA

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.

AS Tikkurila • Liimi 5 • 10621 Tallinn • Eesti • Tel: +372 650 1111 • Faks: +372 650 1122 
e-post: tellimus@tikkurila.com • www.tikkurila.ee


