TOOTEKIRJELDUS 25.09.2020

TIKKURILA

PRESTO LG
HÄSTI TÄITEV PAHTEL

TÜÜP

Veepõhine kasutusvalmis kergpahtel.

KASUTUSKOHAD

Seina- ja laepinnad kuivades siseruumides.

TOOTE OMADUSED

Karedate pindade tasandamiseks ja pragude täitmiseks. Täitevõime 30 mm (ei pragune). Kuivab
kokku minimaalselt ja hea nakkuvusega. Sobib eriti hästi karedatele betoon- ja krohvpindadele,
kuid kui pind värvitakse üle, siis soovitame pinnad pahteldada üle peenema pahtliga, nt Vivacolor
LH.

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.
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PRESTO LG
TEHNILISED ANDMED
Toonid

Hall

Pakendid

3 l, 10 l, 15 l

Töövahendid

Pahtlilabidaga.

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

Lihvida ja värvida saab pinda, kui pahtel on täielikult kuivanud, normaalsetes
tingimustes 2-48 tunni pärast. Sõltuvalt kihi paksusest, temperatuuris ja suhtelisest
õhuniiskusest.

Tihedus (kg/l)

0.9 kg/l, ISO 2811

Kahanemine

Minimaalne

Kuivainesisaldus, mahu-% 46
Eriomadus

Selles kergpahtlis kasutatav kerge täitematerjal muudab selle kergeks ja hõlpsasti
peale kantavaks.

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.
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PRESTO LG
KASUTUSJUHEND
Töötlemistingimused
Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistamine
Värvimata pinnad: Puhasta pinnad rasvast ja mustusest. Pühi ära tolm ja lahtised osakesed. Pahtelda varem värvimata pinnad otse
Presto LG pahtliga. Varem värvitud pinnad: Pese varem värvitud pinnad Maalipesu pesuaine lahusega ja loputa hoolikalt veega.
Lase pinnal kuivada enne järgmist töötlust. Eemalda pinnalt halvasti kinni olev värv kaaprauaga ja lihvi kõvad, läikivad värvipinnad
matiks. Eemalda lihvimistolm. Kanna kergpahtel Presto LG pahtlilabidaga pinnale.

Töötlemine
Kanna Presto LG pahtlilabidaga pinnale. Pahtli kuivades lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel pahtelda teistkordselt.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid pesta veega.

Keskkonna- ja tööohutus
Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Sisaldab: 5kloro-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)).

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,
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PRESTO LG
EN 15824:2009

Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-1650-5001b
EN 15824:2009
Orgaanilisel sideainel põhinevad krohvimördid sisekasutuseks.
Tuletundlikkus

B-s1,d0

Nakketugevus tõmbetestiga

≥ 0,3 MPa

Ohtlike ainete eraldumine

NPD
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