
Kaks ühes veepõhine akrüülkrunt ja -vahekiht välispuitpindadele.

• Vahekiht kruntvärvi nakkeomadustega. Pinja Mid Pro on mõeldud kasutamiseks enne
Tikkurila pinnavärve, täites ka kõige nõudlikumate klientide ootused värvisüsteemide
kvaliteedile

• Lihtne kasutada. Pinja Mid Pro on kvaliteetne krunt- ja vahekihivärv
pinnalekandmiseks eelkõige vaakummeetodil ja tootmisliinidel. Optimaalsete
omadustega Pinja Mid Pro moodustab ühtlase paksu kihi ning samal ajal kuivab
kiiresti

• Võimalik toonida kliendi jaoks pinnavärviga samasse tooni – nii tagatakse ühtlane
toon ühe pinnakatte kihiga ning sellest tulenevalt vähenevad tootmiskulud

• Sisaldab alküüdi, mis parandab nakkumist töötlemata puidul
• Äärmiselt väike veeimavus
• Suurepärased virnastamisomadused
• Vastab standardile EN 927-5
• Sobib välisvoodrilaudade ja -paneelide kruntimiseks

U. 42% (AP-alusvärv)
U. 41% (CP-alusvärv)

U. 56% (AP-alusvärv)
U. 52% (CP-alusvärv)

1,32 kg/liiter (AP-alusvärv)
1,27 kg/liiter (CP-alusvärv)

Soovitatavad pihustuskogused (vedeldamata) Teoreetiline kulu

Kruntvärvina

märg kuiv

100 g/m² 31 µm 12–13 m²/l

Vahekihina

märg kuiv

200 g/m² 63 µm 6–7 m²/l

Toote tegelik kulu sõltub pinnale kandmise viisist, värvimistingimustest ning kaetava
pinna profiilist ja karedusest.

Puutekuiv 6–12 h

IRM 5–8 min

Kuivamise ja ülekatmise aega mõjutavad kihi paksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja
ventilatsioon.

Matt.

Avatint-toonimine
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Puhastage pinnad tolmust, mustusest ja lahtisest osakestest. Veenduge, et pinnal
poleks hallitust ega sinet.

Viimistlege pinnad värvidega Pinja Pro, Pika-Teho, Vinha, Ultra kõige varem 24 tundi
pärast pinna töötlemist.

Valige Pinja Mid Pro toon vastavalt pinnavärvi toonile.

Töödeldav pind peab olema kuiv ja puhas. Puidu niiskussisaldus peab olema alla 19%.
Pinnalekandmisel ja kuivamisel peab õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10 °C ja
suhteline õhuniiskus alla 80%. Parima tulemuse saavutamiseks peab olema tagatud hea
ventilatsioon. Toodet võib kuivatada ahjus ja ka õhu käes toatemperatuuril.

Segage toode enne kasutamist hoolikalt läbi. Vältige vahu tekkimist.

Kõrgsurvepihustamisel võib vedeldada toodet 5–10% 
30–40s (DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 120–180 bar'i.
Pihustusnurk tuleb valida lähtuvalt detaili kujust.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel võib vedeldada toodet 5–10% viskoossuseni 30–40s
(DIN4). Soovitatav düüsi suurus on 0,013–0,015" ja rõhk 40–140 bar'i. Pihustamise
õhurõhk peab olema u. 1–3 bar'i. Pihustusnurk tuleb valida lähtuvalt detaili kujust.

Vaakummeetodil pinnalekandmine vastavalt tootja juhistele.

Puit sisaldab vaiku ja muid ekstraktiivaineid, eriti oksakohtades. Temperatuuri ja
niiskuse kõikumine võib põhjustada värvkatte tooni muutusi nendes kohtades.

Vesi

Vesi.

Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus on 12 g liitri värvi kohta.
Maksimaalne VOC sisaldus kasutusvalmis värvis (vedeldatud 10 mahuprotsenti) on 12 g/l.

Järgida ohutusetiketi nõudeid. Toote ohutuskaart kirjeldab täpsemalt aine kasutamisega
seotud ohte ja vajalikke kaitsevahendeid. 
Toote ohutuskaarte väljastab AS Tikkurila.

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.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ja seda tohivad kasutada ainult professionaalid, kellel on piisavad teadmised ja kogemused toote õigeks
kasutamiseks. Ülaltoodud informatsioon on soovituslik. Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses ei vastuta me kuidagi tingimuste eest, milles toodet kasutatakse, samuti

ei vastuta me toote kasutamise ega rakendamise eest.

Kui soovite kasutada toodet mõnel muul eesmärgil, kui selles dokumendis soovitatud, ilma meilt selle kasutusotstarbe sobivuse kohta kirjalikku kinnitust hankimata, siis
teete te seda omal vastutusel.
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