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TOOTEKIRJELDUS  259 
7          29.12.2011 TEKNOFLOOR-KOVAKITTI 

EPOKITT 
 

TOOTETÜÜP TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on kahekomponentne epokergpahtel. 
KASUTAMINE TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on mõeldud mehaanilist ja keemilist 

koormust nõudvate sise- ja välispindade parandamiseks. Sobib 
kasutamiseks betoonil, tellisel, puit- ja metallpindadel, 
ebatasasuste täitmiseks, osaliseks ja lauspahtelduseks. Saab 
kasutada betoonpõrandate pahteldamiseks TEKNOFLOOR 2K 
epovärvi alla. 
TEKNOFLOOR-KOVAKITTI on lahustivaba. See ei kahane ega 
paisu. Sobib kasutamiseks ka veealustel objektidel ning suurtel 
pindadel. Talub ilmastikukoormust ka ilma pinnakatteta. Pärast 
karestamist on ülevärvitav igat tüüpi värvidega. Talub bensiini, 
õli, lahjendatud happeid, leeliseid, pesuaineid jne ning kuiva 
kuumust (pidevat kuumust kuni +100⁰C). 

  
 

TEHNILISED ANDMED  
SEGAMISSUHE Baas: 1 mahuosa 

Kõvendi: 1 mahuosa 
SEGU KASUTUSAEG +23C 60 - 30 min sõltuvalt temperatuurist 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Tootele ei laiene EL LOÜ direktiiv 

TIHEDUS Segu: ca 0,9 g/l 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

-tolmukuiv 6h 
-lihvitav 8h 
-ülevärvitav 6h 
-täiskõvenenud 7 päeva 
 Pärfast 24h kuivamist tuleb pinnad enne värvimist karestada. 
TÖÖVAHENDITE PESU Värskelt vesi ja puhastusaine või TEKNOSOLV 1639 
VÄRVITOONID Baas valge, kõvendi must  
PAKENDID 2X200 ml tuubid 
OHUTUSTEAVE Baas: ärritav, ohtlik keskkonnale. Kõvendi: söövitav. 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS TERASPINNAD: Puhasta pinnad rasvast ja mustusest nt lahustiga 

TEKNOSOLV 1639. Karesta pinnad liivapaberi või terasharjaga. 
Teraspinnad pritspuhastada astmeni Sa 2 ½ . 
BETOONPINNAD: betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana. 
Eemalda nõrk betoonikiht lihvides või hüdroliivapritsiga. 

    PAHTELDAMINE Ava tuubiavad korgi teravikuga täielikult. Pigista tuubist siledale 
pinnale võrdse pikkusega kogused. Sega komponendid korralikult 
kokku kuni mass omandab helehalli värvuse. Võta kummi- või 
plastlabidale vajalik kogus ja eemalda mullid. Silu labidajäljed 
enne kui pahtel kõveneb. Pahtlit on kõige kergem lihvida pärast 
8-16 tundi (toatemperatuuril). Pinda saab üle värvida umbes 6 
tunni pärast. Täiskõvenenud läikiv pahtlipind tuleb enne 
värvimist matistada. 

    TÖÖTINGIMUSED Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja pahtli 
temperatuur peab olema töötlemise ja kuivamise ajal üle +10C ja 
suhteline õhuniiskus alla 80%.  

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


