
TÜÜPTÜÜP Hästi kattev ja täitev alküüdvärv sisetöödeks.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Uksed, aknad, liistud, laed ja lauad.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Puit-, metall-, puitkiud- ja puitlaastplaatpindade värvimiseks sisetingimustes. Sobib nii
parandustöödeks kui ka ülevärvimiseks.
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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

AlusvärvidAlusvärvid AM alusvärv

ToonidToonid Heledaid toone on võimalik toonida Tikkurila värvitoonidesse. Värvi täpsus võib
erineda proovist.

LäigeLäige Läikiv.

KatvusKatvus 15 m²/l

PakendidPakendid 0.333 l, 0.9 l, 2.7 l

TöövahendidTöövahendid Ainult pintsel.

Kuivamisaeg (+23 °C,Kuivamisaeg (+23 °C,
õhus suhteline niiskusõhus suhteline niiskus
50%)50%)

Tolmukuiv u 6 tunniga. Vajadusel võib teist korda värvida järgmisel päeval.
Tähelepanu! Aknad võib sulgeda mitte varem kui 3 päeva pärast peale värvimist.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1,4 kg/l, ISO 2811

VastupidavusVastupidavus
kemikaalidelekemikaalidele

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

PesukindlusPesukindlus Hea tavaliste pesuainetega, SFS 3755.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 65

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

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Tähelepanu! Kuivamine eelmainitud
tingimustel on tunduvalt aeglasem kui normaaltingimustel (+23 °C, õhu suhteline niiskus 50%). Symphony-pastadega toonitud
tumedad toonid kuivavad kõige kauem.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Uued värvimata pinnad: Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja rasvadest. Krundi pinnad Otex kruntvärviga, ka metallpinnad. Varem
värvitud pinnad: Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda vana
pragunev, lahtine värvikiht kaaprauaga ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused pahtelda Vivacolor Snickeri pahtliga.
Lihvi pahteldatud kohad ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi Otex kruntvärviga, metallpinnad ja ka tööstuslikult katalüütvärvi-
või lakiga värvitud pinnad kruni samuti Otex kruntvärviga.

VärvimineVärvimine
Esmane värvimine: Vajadusel sega värvi. Kanna pinnale pintsli või rulliga kahekordselt. Krunditud või varem sama tooniga värvitud
pindadele piisab ka ühekordsest värvimisest. Hooldusvärvimine: Maalarin Valkolakka-ga värvitud pinnad võib üle värvida
samasuguse värviga. Vt lõiku Eeltöö.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050 või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga. Töövahendid pese vedeldiga Special
Solvent (Vivacolor) või Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

HooldusjuhendHooldusjuhend
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendi ja pehme harja,
pesukäsna või puhastuslapiga. Eriti määrdunud pinnad puhasta kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga, kasutades
puhastuslappi, pesumoppi või pesukäsna. Loputa pind hoolikalt. Paari nädala jooksul peale värvimist tuleb pinda käsitleda
ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on
vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha ettevaatlikult pehme harja, niiske puhastuslapi või mopiga.

HooldustöötlusHooldustöötlus
Maalarin Valkolakka värviga värvitud pinnad võib üle värvida samasuguse värviga või Helmi mööblivärviga. Vt lõiku Eeltöö.

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

Keskkonna- ja tööohutusKeskkonna- ja tööohutus
HOIATUS.HOIATUS. Tuleohtlik vedelik ja aur. Sisaldab koobalt-bis(2-etüülheksanoaat) ja etüülmetüülketoksiim. Võib esile kutsuda allergilise
reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal
sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida auru sissehingamist. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas
kohas. Kanda kaitsekindaid.
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