
Sertifikaadid, heakskiidud ja
klassifikatsioon

Soome Võtmelipp

Tavaline kasutusvaldkond rõdud, välisuksed, piirded, sisseehitatud mööbel, mööbel, aknad
Pinnasoovitus Alumiinium, malm, metall
Kuivainesisaldus ca 43 mahu-%
Lenduvad orgaanilised ühendid
(LOÜ)

EL LOÜ (A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l.

Teoreetiline kulu Kuivkiht (µm) Märgkiht (µm) Teor. kulu (m²/l)
40 93 10,8

Kattevõime 8-10 m²/l sõltuvalt kandmismeetodist, materjalist ja pinna kvaliteedist.
Värvitoonid Punane, hall, must ja valge.
Läikeaste (60°) Matt
Lahusti TEKNOSOLV 1639
Tihedus ca 1,25 g/ml
Pakendid 0,33 l, 1 l, 3 l, 10 l.

Pinna eeltöötlus Värvitavad pinnad puhastatakse tolmust, rasvast õlist ja muust üleliigsest.
Puhastamiseks kasutatakse RENSA STEEL-pesuainet, lahustiga pühkimist jms.
Rooste eemaldatakse kaabitsa, traatharja, lihvimise, pritspuhastuse või muu
sobiva meetodiga.
Vanad, läikivad pinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva
meetodiga. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv eemaldatakse.
Alumiiniumpinnad karestatakse lihvides, pritspuhastades või muu sobiva
meetodiga.

TEHNILISED ANDMED

KASUTUSJUHEND

FERREX
Korrosioonitõrjevärv
FERREX on tõhusaid roostevastaseid pigmente sisaldav
korrosioonitõrjevärv. Läikeaste: matt.

Kasutamine: Korrosioonitõrjevärv teras- ja alumiiniumpindadele sise- ja välitingimustes. FERREX nakkub tsingitud
(galvaniseeritud) kui ka tehasekrunditud pindadega.

FERREXI pigmendid kaitsevad efektiivselt värvikihi alla tekkiva rooste eest.
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Pealekandmismeetod pintsel, pihustamine
Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,011 - 0,015".

Pealekandmine Segada hoolikalt.
Värvimistingimused Töödeldav pind peab olema kuiv. Soovitatavalt ei tohiks pinna temperatuur olla

kõrgem kui +50°C. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi
temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%

Kuivamisajad +23 °C / 50% RH
- puutekuiv 3 h
- pealevärvitav 16 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes.
Vastupidavus Ilmastikukindlus: hea.
Töövahendite pesu TEKNOSOLV 1639

Ohutus- ja ettevaatusabinõud Vt. ohutuskaarti.

TÖÖTERVISHOID

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates
töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks
tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. See eeldab, et kasutajal on piisavalt teadmisi toote
korrektseks kasutamiseks tehniliste ja tööohutuse aspektide osas. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie
kodulehel aadressil www.teknos.com. Kõik selles dokumendis nähtatavad kaubamärgid on Teknos Groupi või selle sidusettevõtete ainuomand.
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