
Tavaline kasutusvaldkond siseuksed, voodrilauad, tavalised, liistud, mööbel
Pinnasoovitus laastplaat, MDF, okaspuit, puit, lehtpuit, HDF, masoniit,
Kuivainesisaldus ca 31-45% kuivaine mass, dolenevalt pigmentide hulgast.

ca 29-33% kuivaine maht, olenevalt pigmentide hulgast.

Baas 1: ca 45% kuivaine mass, ca 33% kuivaine maht
Baas 2: ca 36% kuivaine mass, ca 30% kuivaine maht
Baas 3: ca 31% kuivaine mass, ca 29% kuivaine maht

Lenduvad orgaanilised ühendid
(LOÜ)

ca 9 g/l (DIRECTIVE 2010/75/EU)
Esitatud LOÜ väärtus on tehasetoodete keskmine ja varieerub sõltuvalt
käesoleva tootekirjeldusega hõlmatud üksikutest toodetest.

Värvitoonid Saadaval erinevates värvides, toonitav läikega 25.
Toonimissüsteem Teknocolor
Läikeaste (60°) ca 25
Lahusti Vesi.
Tihedus ca 1,03-1,21 kg/l, olenevalt pigmentide hulgast.

Baas 1: ca 1,21 kg/l
Baas 2: ca 1,09 kg/l
Baas 3: ca 1,03 kg/l

Säilitamine Ei tohi jäätuda ega ladustada temperatuuril üle +30 °C. Anum tuleb pärast
kasutamist tihedalt sulgeda. Säilivusaeg on etiketil.

Pakendid Saadaval standardpakendites.

Pealekandmismeetod Õhuvaba pihustamine, õhulisandiga kõrgsurvepihustamine, õhupihustamine
Soovitatav pealekandmise kogus 90-130 g/m²

TEHNILISED ANDMED

KASUTUSJUHEND

TEKNOCOAT AQUA 2575-32
Veepõhine pinnavärv
Veepõhine pinnavärv. Tööstuslik pinnakate voodrilauale ja kiud paatidele.
Sobib vertikaalseks pihustamiseks. Sobib kasutamiseks värvimisliinidel.
Ainult sisekasutuseks.

Kuivab väga kiiresti ja ei kleepu kokku virna ladumisel. Head tasandus- ja täitmisomadused.
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Pealekandmine Sega toode enne kasutamist ühtlaseks.
Kuivamisajad +20 °C / 50% RH
- käsitlemiskuiv 1 tund
- virnastatav 2 tundi
- sundkuivatamine +50 °C / 50% RH:

-käsitlemiskuiv: 20 min. pärast jahtumist
-virnastatav: 20 min. pärast jahtumist
Kuivamisajad on ligikaudsed ja võivad erineda sõltuvalt puidu kvaliteedist,
temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist ja pealiskiht.

Kattesüsteem TEKNOCOAT AQUA 2575-32 võib kasutada veepõhise krundi peal.
Töövahendite pesu Vesi, TEKNOCLEAN 1949-00.

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. Toode on mõeldud ainult professionaalseks
kasutamiseks. 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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