
TÜÜPTÜÜP Alküüdpahtel.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Mööbel, augud ja süvendused ustes, akendes, seintes jne. Masinad, seadmed, veesõidukid,
transpordivahendid jms. pinnad.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Sise- ja kuivades välistingimustes puit-, puitlaastplaat-, puitkiudplaat-, metallpindade
pahteldamiseks ja kittimiseks vastavalt kasutusjuhendile. Sobib lateks-, alküüd-, õli- ja
katalüütvärvide aluspahtliks. Heade lihvimisomadustega.
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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 Valge

PakendidPakendid 0.333 l, 1 l, 3 l

TöövahendidTöövahendid Pahtlilabidas või prits.

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

Poolest tunnist kuni mõne tunnini sõltuvalt kihi paksusest, temperatuurist, õhu
suhtelisest niiskusest ja pahteldatavast materjalist.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1.8 kg/l, ISO 2811

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 74

LadustamineLadustamine Talub külmladustamist ja -transporti. Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Uued värvimata pinnad:
Puhasta pinnad mustusest, tolmust ja lahtistest tükkidest. Nakkuvuse parandamiseks krundi pahteldatav pind kruntvärviga Special
Primer (Vivacolor), mida vedelda u 10% vedeldiga Special Solvent (Vivacolor). Varem värvitud pinnad: Pese pinnad Maalipesu
pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Eemalda vana pragunev värv kaaprauaga ja lihvi pind. Eemalda lihvimistolm.

TöötlemineTöötlemine
Kanna pinnale pahtlilabidaga puit-, puitlaastplaat-, metallpindadele või kuivanud kruntvärvi peale. Puit-, laastplaat-, puitlaastplaat- ja
metallpindade ning eelnevalt värvitud pindade puhul piisab tavaliselt vaid pragude ja ebatasasuste kittimisest või osalisest
pahteldamisest. Üldjuhul pahtlilabidaga peale kandes alküüdpahtlit ei vedeldata, kuid kasutades pritsi võib vedeldada vedeldiga
Special Solvent (Vivacolor). Alküüdpahtlit võib värvida lahustipõhjaliste krunt-, vahe- või pinnavärvidega või tavaliste alküüd- või
lateksvärvidega.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Töövahendid puhastada lakibensiiniga 1050.

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. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 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. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid.
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