
TÜÜPTÜÜP Veepõhine kiiresti kuivav universaalne nakkekrunt sisetöödeks.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Sobib krunt- ja vahevärviks nii uutele kui ka varem värvitud pindadele. Intact Primer nakkub hästi
ka nõudlike pindadega nagu melamiin, klaaskiud, tööstuslikult värvitud pinnad (mitte PVDF-
pinnad), PVC, alumiinium, tsingitud lehtmetall ning alküüd- ja katalüütvärvitud pinnad. Sobib ka
puit- ja metallpindadele kuivades siseruumides.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Eriti sileda ja tugeva pinna saamiseks siseruumides.
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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 A alusvärv

ToonidToonid Värvikaardid:Värvikaardid:
Symphony värvikaart, Pro Grey värvikaart.
Toonitav heledatesse toonidesse Tikkurila värvikaardi järgi.

LäigeLäige Matt.

KatvusKatvus 6-8 m²/l

PakendidPakendid 0.9 l, 2.7 l, 9 l

TöövahendidTöövahendid Rulli, pintsli või kõrgsurvepihustiga: - ava läbimõõt 0,013”–0,015”; - vedeldada 0–5%
värvi mahust.

KuivamisaegKuivamisaeg 1 tund - puutekuiv.
2 tundi - ülevärvitav Intact Primer kruntvärviga.
5 tundi - ülevärvitav pinnavärviga.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 35

LOÜLOÜ EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/i) 140 g/l (2010). 
Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on max. 140 g/l.

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, õhutemperatuur vähemalt +8ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Eemalda pindadelt hoolikalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud ning erilist nakkumist vajavad pinnad Maalipesu pesuvahendiga
ja loputa veega. Lihvi kõvad ja läikivad pinnad matiks. Eemalda lihvimistolm.

VärvimineVärvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist, vajadusel vedelda veega. Värvi pintsli, rulli või pihustiga. Suurte pindade puhul on soovitatav
värvida esmalt rullivõi pihustiga ning tasandada pintsliga. Soovitame kasutada sünteetiliste harjastega pintslit. Värvitud pinna võib
üle värvida Intact 8 või Intact 40 pinnavärviga u 5 tunni pärast.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega. Eemaldada töövahenditelt liigne värv/lakk ja pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on
soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit. Eemaldada töövahenditelt liigne värv ja pesta veega. Kergelt
kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendit.

HooldusjuhendHooldusjuhend
Värvitud pinda võib puhastada 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.

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). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
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