
TÜÜPTÜÜP Veepõhine katusekivide värv.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Eelnevalt värvitud ning tööstuslikult värvitud betoonkivikatustele hooldusvärvimiseks.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Väga hea tooni- ja läikestabiilsusega. Loob ilmastikukindla ning vetthülgava värvipinna.
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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 Kilpi Tiilikattomaali valmistoonid
Saadaval valmistoonidena:
Must, Tumepruun, Tumehall, Telliskivipunane ja Suvilapunane.

LäigeLäige Poolmatt.

KatvusKatvus 2-3 m2/l värvides betoonkive kaks korda (sõltub profiilist ja imavusest).

PakendidPakendid 10 l, 20 l

TöövahendidTöövahendid Pintsel (T6) või värvipihusti ja pintsel. Värvipihustiga värvimisel kasuta
kõrgsurvepihustit: - ava läbimõõt 0,019” – 0,021”, düüsirõhk 180 - 220 bar.

KuivamisaegKuivamisaeg Märg kihipaksus 200 µm: u 1 tund - puutekuiv; u 2 tundi - ülevärvitav. Täielikult
kõvenenud u 24 tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad kihipaksus, õhuniiskus,
temperatuur ja ventilatsioon.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) u 1,15 kg/l, ISO 2811.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% u 30%

LadustamineLadustamine Kaitsta külma ja otsese päikesevalguse eest. Sulge pakend hoolikalt järgmise
kasutuskorra tarbeks.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Värvitav pind peab olema tugev ja kuiv, õhu temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Ajasta värvimine selliselt,
et värvikile oleks kuiv enne õhtuse kaste tekkimist. Ära värvi kui võib hakata vihma sadama.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Puhasta pinnad tolmust, mustusest ja samblast. Pese pind survepesuriga, vältides pinna vigastamist. Pese betoonist katusekivid
Tikkurila Homeenpoisto puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile.

VärvimineVärvimine
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Kanna värv pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Pihustiga värvides pintseldage pind lõpus üle, et
värv imenduks korralikult pinda ning nakkuvus oleks piisav.

Betoonkivi katus (2 korda):
Kruntimise jaoks vedelda Kilpi Tiilikattomaali värvi u 20% veega. Olenevalt tingimustest võib pinnavärvi peale kanda u 2 tundi peale
kruntimist. Sega värvi enne kasutamist. Viimistle vedeldamata Kilpi Tiilikattomaali värviga.

TähelepanuTähelepanu
Kontrolli enne värvima asumist katuse seisukorda. Varu piisavas koguses samast partiist värvi, et vältida värvitooni erinevusi.
Toode ei sobi savist katusekivide värvimiseks. Kui on vaja vanad katusekivid asendada uutega, veendu, et uusi katusekive võib üle
värvida.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila Pensselipesu
puhastusvahendit.

HooldusjuhendHooldusjuhend
Käsitlege värvitud pinda ettevaatlikult, kuna toode saavutab oma lõpliku kõvaduse ja vastupidavuse normaaltingimustes umbes
nelja nädala jooksul. 
Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta Tikkurila Huoltopesu (1 osa Huoltopesu
puhastusvahendit ja 10 osa vett). Peale pesu loputa pind puhta veega ja lase kuivada.

HooldustöötlusHooldustöötlus
Kilpi Tiilikattomaali värviga värvitud pinda võib üle värvida sama värviga.

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
Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Hoiatus! Pihustamisel võivad
tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT),
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)) ja 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-oon (OIT). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb
toodet ladustamisel. Sisaldab: 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)).
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