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TIKKURILA

TAIKA STARDUST
SÄTENDAV EFEKTLASUUR

TÜÜP

Läbipaistev, täismatt, akrülaatsideainega efektlasuur.

KASUTUSKOHAD

Seinad elu-, büroo- jms kuivades ruumides.

TOOTE OMADUSED

Kasutatakse värvitud seinapindade dekoreerimiseks kuivades ruumides. Kuna Taika Stardust on
läbipaistev, mõjutab alusvärvi toon oluliselt lõpptulemust. Hea valgustus toob efekti paremini välja.

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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TAIKA STARDUST
TEHNILISED ANDMED
Toonid

Hõbe ja kuld, toodet ei saa toonida.

Läige

Täismatt.

Katvus

6-10 m²/l.

Pakendid

1 l, 3 l

Töövahendid

Rulli või pintsliga.

Kuivamisaeg

Vajadusel on uuesti töödeldav/ülevärvitav umbes ööpäeva möödudes. Pind on
kasutuskuiv umbes 2 ööpäeva pärast.

Tihedus (kg/l)

u. 1,0 kg/l sõltuvalt toonist, ISO 2811.

Pesukindlus

Võib puhastada niiske lapiga.

Märghõõrdekindlus

Klass I, ISO 11998.

Kuumakindlus

85 °C, ISO 4211-3.

Kuivainesisaldus, mahu-% 12
Ladustamine

Kaitsta külma eest.

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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TAIKA STARDUST
KASUTUSJUHEND
Töötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur üle +10 °C ja õhu suhteline niiskus 30 - 70 %.

Pinna ettevalmistamine
Värvimata pinnad: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi
pind ja eemalda lihvimistolm. Krundi Vivacolor 1 kruntvärviga. Tee pinnavärvimine soovitud tooni dekoratiivvärviga 1-2 korda. Varem
värvitud pinnad: Pese pind Vivaclean (Vivacolor) vesilahusega, loputa hoolikalt veega ja lase kuivada. Kõvad ja läikivad värvipinnad
lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Pärast kuivamist lihvi pind ja
eemalda lihvimistolm. Värvi pind toonitud sisustusvärviga.

Töötlemine
Sega Taika Stardust hoolikalt enne kasutamist. Kanna toodet risti-rästi pinnale rulli või pintsliga. Ürita kanda toodet võimalikult
ühtlaselt igale poole. Nurki ja üleminekukohti ei värvita eelnevalt, vaid hajutatakse töö käigus. Toote piimjas toon kaob kuivades.
Proovi dekoreerimist esmalt nt. paksul papil. Taika Stardust sobib ka šablooniga värvimiseks. Sellisel juhul sobib töövahendiks
kõige paremini tavaline väike rull või pintsel. Ei soovita poroloonist töövahendeid.

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

Hooldusjuhend
Mõne nädala jooksul peale töötlemist tuleb pinda käsitleda ettevaatlikult, sest töödeldud pind saavutab lõpliku tugevuse ja
vastupidavuse normaaltingimustes u. 1 kuu möödudes. Kui pinda on siiski vaja puhastada varsti pärast värvimist, tee seda kergelt
kuiva või niiske puhastuslapi või mopiga. Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest. Pinda võib puhastada kuiva
harja, mopi või tolmulapiga. Määrdunud pinnad puhasta neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga niisutatud puhastuslapiga. Pind ei tohi
jääda märjaks pärast puhastamist. Järgida puhastusvahendi tootja poolt etteantud lahjendamise juhiseid.

Hooldustöötlus
"Varem värvitud pinnad" juhise järgi. Võib üle värvida veepõhise tootega.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus
Vedelad jäägid kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse või
kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus
Vastavalt muudatustega määrusele (EÜ) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks. Kanda kaitsekindaid. Hoiatus!
Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet
ladustamisel. Sisaldab: 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,
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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