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12 22.02.2017  TEKNOFLOOR AQUA 110 F 
Betoonivärv ja -lakk 

 
 

VÄRVI LIIK TEKNOFLOOR AQUA 110 F on vesialuseline kahekomponentne epovärv ja -lakk. 
Moodustab läikiva, tugeva, elastse ja hõõrdekindla kihi.  

 

KASUTUSVALDKOND TEKNOFLOOR AQUA 110 F kasutatakse betoonpõrandatel. Muud 

kasutusvaldkonnad on niiskete ruumide ja tööstuslike ruumide seinad, st pinnad, 

mis vajavad vastupidavat, kõva ja kergesti puhastatavat värvkatet. Värvida võib 

ka tsementkrohvist, tellistest ja pressitud kiudplaadist pindu. Näited 

kasutuskohtade kohta on saunad, pesuruumid, keldrid jne. 
ERIOMADUSED TEKNOFLOOR AQUA 110 F on hea hõõrdekindlus. Talub vett, bensiini, õli, määret, 

tugevatoimelisi leeliselahuseid, lahustipritsmeid ja ajutiselt nõrkade hapete toimet. 
 TEKNOFLOOR AQUA 110 F ei mõjuta toiduainete maitset ega lõhna. Värv kuivab kiiresti, 

nõnda saab kruntida ja värvida ühe tööpäeva jooksul. 
KINNITUSED Tootel on CE kinnitus betoonpindade kaitseomaduse kohta. Lisateavet vt lk 3: „CE-

MÄRGISTUS“. 
 Toode on ehitusmaterjalide heitmeklassifikatsioonis liigitatud M1 rühma. 
 TEKNOFLOOR AQUA 110 F sobib kasutamiseks toiduainete valmistamise ja pakendamise 

keskkondades (Smithers Rapra, sertifikaat nr GC0068). 
 

 

TEHNILISED ANDMED 
Segamisvahekord Põhiosa (osa A):      1 mahuosa 
 Kõvendi (osa B): TEKNOFLOOR AQUA HARDENER 110H  1 mahuosa 
Kasutusaeg, +23°C 1½ h 
Tahked osakesed 45 ± 2% mahust 

Tahkete osakeste kogumass umbes 650 g/l 

 
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) umbes 20 g/l 

 
Kattevõime Sõltuvalt pinna karedusest ja imendumisvõimest. Standardväärtus teraskelluga 

betoonpõranda puhul: 
1. kiht 4-6 m2/l 
2. kiht 7-9 m2/l 

Kuivamisaeg +23ºC, 
suhteline õhuniiskus 50% 

- tolmukuiv (ISO 9117-3:2010) 1 h pärast 
- valmis kergeks liikluseks 4 h pärast 
- täielikult kuiv   7 päeva pärast 
 
    Kuivamisaja puhul on eeldatud, et toote, õhu ja pinna temperatuur on +23ºC. 

Ülevärvitav, 
suhteline õhuniiskus 50% 

 
Pinna temperatuur 

ise  

min. maks.* 

+10°C 12 h pärast 7 päeva pärast 

+23°C 4 h pärast 7 päeva pärast 

* Maksimaalne ülevärvimise intervall ilma karestamiseta. 
 

Kihi paksuse suurendamine ja suhtelise õhuniiskuse tõus kuivamisruumis muudavad tavaliselt 
kuivamisprotsessi aeglasemaks. 
 

Vedeldi Vesi 

 

Puhastamine   Vesi ja sünteetiline pesuaine 

 
Viimistlus Läikiv 

 
Värvid TEKNOFLOOR AQUA 110 F kuulub Teknomix Tinting süsteemi. Alusvärvide 1, 2 ja 3 

värvid on TEKNOFLOOR värvikaardi alusel ja saab toonida ka muid värve. 
 
OHUTUSALASED MÄRGISTUSED Vt värvi ohutuskaarti 

PTO 
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KASUTUSJUHEND 

Pinna ettevalmistamine UUS BETOONPÕRAND: 

 Uus betoonpõrand peab olema vähemalt 4 nädalat vana ja korralikult kivistunud, nii et valus tekkiv 
niiskus on seotud ja pind kuiv. Betooni niiskus ei tohi ületada 97% suhtelisest õhuniiskusest või 4% 
massist (54 / BLY 12). 

 

 Eemaldage teraskelluga tehtud betoonilt tihe tsemendipiim lihvimise või söövitamise abil. 

 Pinna lihvimine on tsemendipiima eemaldamiseks hea meetod. Seda tehakse tavaliselt uutel 
tööstushoonete põrandatel märglihvimise abil valu käigus. Pude ja pulbriline pealiskiht lihvitakse nii, et 
täiteaineid sisaldav kõva betoonpind tuleb nähtavale. Eemaldage kogu tsemenditolm tolmuimejaga või 
harjaga. 

 Kui lihvimine ei ole võimalik, kasutage söövitamist. Seda tehakse BETONI-PEITTAUSLIUOS-aine abil 
(1 osa ainet 1 osa veega) või lahjendatud vesinikkloriidhappega (1 osa kontsentreeritud hapet 4 osa 
veega). Põrand loputada veega ja lasta kuivada. 

 

 VANA BETOONPÕRAND: 

 Värvimata, rasvased põrandad saab puhastada emulsioonpesu või leekpuhastuse abil. Kui põrandal 
on tsemendipiim, töödelge põrandat pärast emulsioonpesu söövitamise abil. Mahakooruvad vanad 
värvikihid ja tsemendipiima saab eemaldada leekpuhastuse, pritspuhastuse või mehaanilise 
märglihvimise abil. 

 

 TEKNOFLOOR AQUA 110 F-i võib kanda teist tüüpi värvide peale eeldusel, et vana värv nakkub 
hästi pinna külge. Kui põrand puutub kokku veega, nt saunades ja pesuruumides, tuleks pind 
lihvimise abil karestada. Pärast seda põrand pestakse ja loputatakse. 

 

Avade täitmine Pinna osalise või täieliku niiskustõkkena ja avade täitmiseks kasutatakse TEKNOFLOOR 
KOVAKITTI pahtlit. Siluge niiskustõkkega töödeldud pinnad pärast 8 tunni möödumist (+23°C 
juures). 

 

Pealekandmine Värvi segamine: segage massi põhjal 1 osa põhiosast 1 osa kõvendiga vahetult enne pealekandmist ja 
segage korralikult. Segage põhiosa enne kõvendiga kokkusegamist nii, et põhiosa oleks ühtlane. Kui 
segu kogus on üle 1 liitri, kasutage aeglaste pööretega töötavat mikserit. 

 Ebapiisava segamise või vale segamisvahekorra tulemuseks on puudulik kuivamine ja kihi halvad 
omadused. 

 Valmissegatud värv tuleb ära kasutada 1½ tunni jooksul alates segamisest. Pärast seda ei ole värv 
enam kasutuskõlblik. 

 
 Uutele betoonpõrandatele kandke pinnale kaks värvikihti. Lahjendage esimese kihi värvimiseks värvi 

5-10% vee lisamisega. Kandke värvi ohtralt pinnale nii, et poorne betoonpind saab kaetud. Värvi 
lahjendatakse veega, mis lisatakse valmis värvisegule. Lahusteid ei tohi lahjendamiseks kasutada! 

 
 Kandke värv pinnale pintsli, lühikarvalise mohäärrulliga või alarõhuga toimiva pihustiga (otsik 0,015-

0,018 tolli). Puhastage kõik vahendid kohe pärast kasutamist vee ja puhastusainega. 
 
Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja värvi temperatuur peab värvimise ja kuivamise ajal 

olema üle +10°C ning suhteline õhuniiskus alla 70%. 
 
 Vajaduse korral tagage tõhus ventilatsioon või kuivatamine, nii et värvimise ajal ja kuivamise käigus 

vähemalt esimese 12 tunni jooksul oleks suhteline õhuniiskus alla 70%. 
 
 
LISATEAVE Püsivusvõime säilitamine on esitatud etiketil. Hoida jahedas kohas ja hermeetiliselt suletud 

anumates. 
 
 MITTE LASTA KÜLMUDA! 
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CE MÄRGISTUS 

 

CE 

0809 

Teknos Oy 

Takkatie 3, P.O. Box 107 

FI-00371 Helsinki, Soome 

13 

Toimivusdeklaratsioon nr 0008 

0809-CPR-1063 

EN 1504-2:2004 

Pinnakaitsematerjalid – värv 

Füüsiline vastupidavus (5.1) 

Hõõrdekindlus Nõue: massikadu alla 3000 mg 

Kapillaarne imendumisvõime ja vett 
läbilaskvus 

Nõue: w < 0,1 kg/m2 x √h 

Löögikindlus Klass I: > 4 Nm 

Nakketugevus tõmbekatse järgi Nõue: jäik süsteem edasiandmisega: 

≥ 2,0 (1,5) N/mm2 

Ohtlikud ained Vt ohutuskaarti 

 

 
 

Siinsel teabelehel esitatud teave on normatiivne ning põhineb laborikatsetel ja praktilisel kogemusel. Teknos garanteerib, et toote kvaliteet vastab 

meie kvaliteedisüsteemile. Teknos ei vastuta tegeliku töö kvaliteedi eest, kuna see sõltub suures osas värvi käitlemise ja pealekandmise ajal valitsenud 

tingimustest. Teknos ei vastuta toote valest kasutamisest tulenenud kahjude eest. Siinne toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. 

See tähendab, et kasutajal on piisavad tehnilised ja tööohutust puudutavad teadmised toote nõuetekohaseks kasutamiseks. Teknose teabelehtede, 

ohutuskaartide ja süsteemilehtede uusimad versioonid asuvad meie kodulehtedel aadressil www.teknos.com 
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