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TOOTEKIRJELDUS 1919 
3          02.05.2018 KIRJO TILE 

KIVIKATUSEVÄRV 
 

VÄRVITÜÜP Vesialuseline akrülaatvärv kivikatuste hooldusvärvimiseks. 
Täismatt. 

KASUTAMINE KIRJO TILE on vanade kivikatuste hooldusvärvimiseks mõeldud 
spetsiaalvärv. Sobib nii tööstuslikult värvitud kui ka värvilisest 
betoonist ja tsemendist kivide ülevärvimiseks. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS u 37% mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max. 140 g/l 

PRAKTILINE KULU 4-7 m2 ühekordselt pintsliga kandes, sõltuvalt pinna struktuurist 
ja imamisvõimest. 

TIHEDUS u 1,25 g/ml 
KUIVAMISAEG +23⁰C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -tolmukuiv 1 h 
         -ülevärvitav 8 h 

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niiskes. 
LAHUSTI, VAHENDITE PESU Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd sobiva pesuvahendi ja 

sooja veega. 
LÄIGE Täismatt.  
VÄRVITOONID T2504 grafiithall 

T2510 tellisepunane 
T2513 pruun 
T2515 must 

ILMASTIKUKINDLUS KIRJO TILE ilmastikukindlus on hea. Toon on pikaajaliselt püsiv. 
PAKENDID 10L 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Õnnestunud tulemuse saavutamiseks tuleb värvitav pind 

täielikult puhastada tolmust, lahtisest ja nõrgalt kinnitunud 
värvist ning habrastest pinnakihtidest. 
Eemalda lahtine mustus, sammal ja samblikud harjates. 
Puhasta harjatud katus RENSA ROOF- puhastusainega. Niisuta 
pindu enne pesuvahendi kasutamist. Kanna nt 
madalsurvepihustiga pinnale pesuvahend ja harja tugevasti. 
Loputa puhta veega, kasutades kõrgsurvepesu.  
NB! Pesuvahend ei tohi värvitavale pinnale ära kuivada. 
Lase pestud pindadel enne värvimist täielikult kuivada. 

    KRUNTIMINE Lahjenda KIRJO TILE 15% veega. Kanna lahjendatud värv pintsliga 
kuivale pinnale. Värvida võib ka õhuvaba pihustiga, kuid nakke 
kindlustamiseks tuleb pind kohe pärast pihustamist pintsliga üle 
hõõruda. 

    VÄRVIMINE Enne kasutamist hoolikalt segada. Pinnakihti ei lahjendata. Sega 
kokku terve pinna katmiseks vajalik värv, nii väldid erinevusi 
üleminekukohtades. Kanna pinnale pintsliga või õhuvaba 
pihustiga. Soovitatav düüsisuurus: 0,015-0,019’’. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal (pööra 
tähelepanu ka värvimisele järgneva öö temperatuurile) peab 
ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 
+10⁰C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. 

    KASUTUSELEVÕTMINE JA   
HOOLDUS 

Värvitud pind talub vihma normaaltingimustes umbes kolme 
tunni pärast. Kihi lõplik kõvenemine kestab normaaloludes 3-4 
nädalat lõpliku tugevuse saavutamiseni. Enne selle aja 
möödumist tuleb pinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda 
võib vajadusel pesta vee ja neutraalse pesuvahendiga (pH 6-8). 
Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka leeliselist 
pesuvahendit (pH 8-10). Järgi lahjendusvahekordi ja pesuvahendi 
tootjapoolseid juhiseid. 
KIRJO TILEga värvitud katust võib tulevikus üle värvida KIRJO TILE 
katusevärviga vastavalt värvimisjuhistele. 

    LADUSTAMINE EI TOHI JÄÄTUDA 
  

  

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.   

 


