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TIKKURILA

TIE- JA KATUMAALI
TEEKATTEMÄRGISTUSVÄRV

TÜÜP

Eriti kiiresti kuivav veepõhine akrülaatsideainetel põhinev tee- ja tänavavärv.

KASUTUSKOHAD

Teed, tänavad ja parklad.

TOOTE OMADUSED

Märgistusvärv asfaldi, freesitud asfaldi jm sama tüüpi pindadele.

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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TIE- JA KATUMAALI
TEHNILISED ANDMED
Toonid

Valge ja kollane.

Läige

Täismatt.

Katvus

u 1-2 m²/l, sõltub aluspinna poorsusest.

Pakendid

1 l, 10 l

Töövahendid

Värvipihusti, pintsel või rull.

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

u 5-15 min (ülesõidetav). Värvi kuivamisaega mõjutavad temperatuur, suhteline
õhuniiskus, õhuvool (tuul) ja värvi vedeldamine.

Tihedus (kg/l)

u 1,7 kg/l, ISO 2811.

Ilmastikukindlus

Hea

Kulumiskindlus

Hea

Kuivainesisaldus, mahu-% 62
Nakkuvus

Hea

Ladustamine

Kaitsta külma eest.
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TIE- JA KATUMAALI
KASUTUSJUHEND
Töötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv. Nii värvimise kui ka värvi kuivamise ajal peab õhu, aluspinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja
suhteline õhuniiskus alla 80%. Pind ei tohi olla üle 3 °C õhust külmem. Vältida värvimist enne vihma.

Pinna ettevalmistamine
Eemalda pinnalt liiv ja muud lahtised osakesed ning õlid ja rasvad.
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Värv kuivab väga kiiresti, kuid värvi kuivamist võid aeglustada segades värvi maksimaalselt
5% vett. Kanna värv pinnale pihusti, pintsli või rulliga. Kui kannad värvi pinnale pihustiga, pihusta värvinõus värvi pinnale õhuke kiht
vett, sest avatud purgis moodustab värvi pinnale kiiresti kile. Kui ladustad juba avatud purki, siis pihusta värvipinnale vett ja sulge
purk hoolikalt.

Töövahendite puhastamine
Töövahendid pese veega puhtaks. Kui värvipihustiga on eelnevalt kasutatud lahustipõhist värvi, tuleb pihusti eelnevalt hoolikalt
lahustitest puhastada. Läbi pihusti tuleb lasta rohkesti vett lahusti eemaldamiseks. Eriti hoolikalt tuleb puhasta pihusti ava.

Hooldusjuhend
Järgmisel päeval peale värvimist võib määrdunud pinda puhastada veega ilma pesuaineta.

Keskkonnaohutus ja jäätmekäitlus
Vedelad värvijäägid kahjulike ainete kogumispunkti.Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse
õigusaktide kohaselt.

Keskkonna- ja tööohutus
Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
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