
TÜÜPTÜÜP Pimedas helendav veepõhine spetsiaallakk.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Efektpinnad kuivades siseruumides. Seinapinnad, samuti lakitud mööbel, põrandad jmt pinnad.
Saab kasutada ka evakuatsiooniteede lisamärgistamiseks.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Kasutatakse värvitud pindadel. Efekt tuleb paremini esile valgel/heledal aluspinnal täiesti pimedas.
Vajalik on piisava valguse hulk enne pimendamist. Helendav efekt kestab kuni 6 tundi.
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TAIKA GLOW
PIMEDAS HELENDAV LAKK

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 Läbipaistev, kergelt kollakas. Pimedas helendab veidi rohekalt.

LäigeLäige Matt.

KatvusKatvus 8 -12 m2/l, sõltuvalt pealekandmismeetodist.

PakendidPakendid 0.333 l, 1 l

TöövahendidTöövahendid Madalakarvaline rull, pintsel, šabloonišvammi või pihusti (nt. õhkpihustamisel
vedeldada värvi 0-5%, düüsi suurus 1.4-1.8 mm).

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

Uue kihi peale kandmine umbes 6 tunni pärast.

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

MärghõõrdekindlusMärghõõrdekindlus SFS-EN 13300 klass I, ISO 11998.

KuumakindlusKuumakindlus 85 °C, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 19

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30-70%.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Värvimata pinnad: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi
pind ja eemalda lihvimistolm. Varem värvitud pinnad: Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt juhistele. Lase kuivada.
Eemalda vana lahtine värvikiht. Lihvi tugevalt kinniolevad ja läikivad värvipinnad matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, praod
pahtelda sobiva pahtliga Vivacolor sarjast. Pärast kuivamist lihvi pind ja eemalda lihvimistolm. Kruntimine: Värvi pind valge või
heledat tooni Tikkurila krunt- või pinnavärviga. Taika Glow sobib kõigi enam levinud pinnavärvide peale.

KruntimineKruntimine
Värvi pind valge või heledat tooni Tikkurila krunt- või pinnavärviga. Taika Glow sobib kõigi enam levinud pinnavärvide peale.

TöötlemineTöötlemine
Sega Taika Glow lakki hoolikalt enne kasutamist. Kanna lakki pinnale lühikarvalise rulli, pintsli või šabloonšvammiga. Püüa kanda
lakki võimalikult ühtlaselt igale poole. Lakitav pind piira maalriteibiga. Eemalda maalriteip koheselt peale lakkimist. Tugevama
helendava efekti saad kui kanda Taika Glow lakki pinnale kaks (või enam) kihti. Taika Glow`ga lakitud pinda saab kaitsta kui
töödelda see üle Parketti-Ässä põrandalakiga või Kiva mööblilakiga. NB! Pimedas saab kontrollida töö õnnestumist. Kanna toodet
pinnale piisav kogus, et töötluse jäljed ei jääks näha.

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

HooldusjuhendHooldusjuhend
Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes, enne seda vältida pesemist. Kui
on vaja pinda puhastada kasuta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Seejärel loputa ja
kuivata pind.

HooldustöötlusHooldustöötlus
"Varem värvitud pinnad" juhise järgi. Efekt-pinna võib kaks korda üle värvida veepõhise tootega.

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
HOIATUS.HOIATUS. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT). Võib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Kanda kaitsekindaid. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
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