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TOOTEKIRJELDUS  956 
20          15.07.2016 TEKNOPLAST PRIMER 7 

EPOKRUNT 
 

VÄRVITÜÜP JA KASUTAMINE TEKNOPLAST PRIMER 7 on kahekomponentne madala 
lahustisisaldusega epokrunt. Kasutatakse krundina kulumis- ja 
kemikaalikindlates epokattesüsteemides K55, K58, K63, K65, K79, 
K85 ja K86 liivapritsitud pindadel. Kasutatakse ka tsink-, 
alumiinium-, happekindlatel ja terasplekkpindadel ning 
vahevärvina tsinkepo- ja tsinksilikaatkruntidel. 

ERIOMADUSED Kiiresti ülevärvitav, mistõttu sobib kiiretempolistesse 
värvimistsüklitesse. Sobib ka kahekomponentsetele pihustitele. 
Värvikile talub tugevat hõõrdumist, õlisid, rasvu, lahusteid ja 
keemilist koormust. 
Värv täidab Swedish Standard SSG 1021-GA nõudeid. 
Alla +10C värvimistemperatuuri juures kasutatakse kõvendeid 
TEKNOPLAST PRIMER WINTER HARDENER 7399 (TK nr. 1320) või 
TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7212 (TK nr. 1317) 

 

TEHNILISED ANDMED  
SEGAMISSUHE Baas (comp A): 4 mahuosa 

Kõvendi (comp B): 1 mahuosa 
KASUTUSAEG/POT LIFE 3h 
KUIVAINESISALDUS 70+-2 mahu% (ISO 3233:1988) 
TAHKE AINE OSAKAAL Ca 1200 g/l 
LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID  
(LOÜ) 

Ca 300 g/l 

SOOVITUSLIK KULU JA 
KIHIPAKSUS 

Kuivkiht (µ) Märgkiht (µ) Teor. kulu 
(m2/l) 

80 114 8,8 

120 171 5,8 

150 214 4,7 

Kuna liiga paksude kihtide puhul muutuvad 
mitmed värvi omadused, siis ei soovitata ületada 
kahekordset soovitatavat maksimaalset 
kihipaksust. 

 

PRAKTILINE KULU Sõltub värvimistehnikast, pinnakvaliteedist, kaost 
jne. 

KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50% 
(kuivkiht 80 µ) 

 

-tolmukuiv (ISO 9117-3:2010) 1 h 
-puudutuskuiv (ISO DIN 53150:1995) 4 h 
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-täiesti kuiv 7 päeva 
-ülevärvitav (kuivkiht 80 µ)  

 Sama värviga ja 
TEKNOPLAST HS150   

Teiste TEKNOPLAST-
pinnakatetega 

TEKNODUR 0050 

Pinna 
temp. 

min max* min max* min max* 

+10C 8 h 12 kuud või 
kauem** 

8 h 5 kuud või 
kauem** 

12 h 12 kuud või 
kauem** 

+23C 4 h 12 kuud või 
kauem** 

4 h 5 kuud või 
kauem** 

4 h 12 kuud või 
kauem** 

* täielikult puhas pind on hea nakke eelduseks.. kui maksimaalne ülevärvimisintervall on 
ületatud, tuleb pinda enne värvimist karestada. Kihi paksuse ja ümbritseva õhu niiskuse 
suurenemine aeglustavad kuivamist ja mõjutavad pinnavärvimist. 

**maksimaalne ülevärvimisintervall võib pikeneda erinevatel asjaoludel. Pikendatud 
ülevärvimisintervalli loa saamiseks palun konsulteerige Teknose esindajaga kirjalikus vormis. 
 
Muude pinnavärvide kasutamise puhul konsulteerige Teknose esindajaga. 

Täielikult puhas pind on korraliku kihtidevahelise nakke eelduseks. Kui lubatud ülevärvimise 
intervallid on ületatud, tuleb pinnad uuesti karestada. Kihi paksuse ja suhtelise õhuniiskuse 
suurenemine aeglustavad kuivamist ja mõjutavad ülevärvimise intervalle. 
TEKNOPLAST PRIMER 7 pinnal ei soovitata kasutada polüesterpahtlit. 

 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 9506, vahendite pesu 9506 või 9530 
LÄIGE Poolmatt  
VÄRVITOONID Punane, hall ja valge, saadaval ka MIOX-

pigmenteerituna. 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust või värvimist takistavad tegurid. 

Eemalda ka veeslahustuvad soolad kasutades selleks ettenähtud ja 
sobivaid meetodeid. Erinevaid aluspindu eeltöödeldakse järgnevalt: 
TERASPINNAD: eemalda valtsiräbu ja rooste liivapritsiga astmeni Sa 2 ½ 
(standard ISO 8501-1). Plekkpindade karestamine parandab naket 
aluspinnaga. 
TSINKPINNAD: ilmastikuolude kätte jäävad kuumgalvaniseeritud 
teraskonstruktsioonid liivapritsitakse (SaS) kuni täieliku matistumiseni. 
Sobivad pritsmaterjalid on alumiiniumoksiid ja looduslik liiv. Standardi 
ISO 12944-5 kohaselt ei soovitata värvida uputuskoormusse jäävaid 
kuumgalvaniseeritud pindu. Selliste pindade värvimise puhul tuleb 
konsulteerida eraldi Teknosega. 
Uued tsinkplekkpinnad soovitatakse eeltöödelda liivapritsiga (SaS), 
ilmastiku käes matistunud pinnad võib puhastada RENSA STEEL-
puhastusainega. 
ALUMIINIUMPINNAD: töötle pinnad RENSA STEEL-puhastusainega. 
Ilmastiku kätte jäävad pinnad karestatakse liivapritsiga (AlSaS) või 
liivapaberiga. 
VANAD VÄRVITUD TÖÖTLEMISEKS SOBIVAD PINNAD: kõik värvimist 
takistavad tegurid eemaldatakse (sh rasvad ja soolad). Pind peab olema 
kuiv ja puhas. Vanad ülevärvimise tähtaja ületanud pinnad karestatakse 
korralikult. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt hooldusjuhendile 



ja materjalide nõudmistele. Katmata teraspindadelt eemaldatakse 
rooste astmeni St2 (ISO 8501-1). 
Alternatiivne kuivpuhastuse meetod on kõrgsurvepesu veega üle 70 
MPa. Seda meetodit võib kasutada korralikult kinnituva värvikihi või 
teraspindade puhul. Pärast survepesu peab värvipind olema kare. 
Teraspinna puhastus peab vastama Wa 2 (ISO 8501-4:2006). Enne 
värvimist on lubatud pinnaroosteaste M (ISO 8501-4:2006). 
Eeltöötluse ruum ja aeg valitakse selline, et pinnad ei määrduks ega 
saastuks enne värvimist. 

    TEHASEKRUNT Võib kasutada vajadusel KORRO E epo-, KORRO SE tsinkepo- ja KORRO 
SS tsinksilikaatkrunte. 

    SEGAMINE Järgi kasutusaega/POT LIFE vajamineva koguse kokkusegamiseks. 
Komponendid tuleb kokku segada õiges vahekorras. Sega korralikult 
kuni põhjani. Ebapiisav segamine ja vale segamissuhe mõjutavad värvi 
kõvenemist ja värvikile omadusi. 

    VÄRVIMINE Enne kasutamist korralikult segada.  
Vajadusel vedeldada lahustiga TEKNOSOLV 9506. 
Eelistada kandmismeetodina airless-pihustit, sest ainult see tagab 
soovitava kihipaksuse ühe kihina. Düüs: 0,013-0,019“. Rulli ja pintslit 
võib kasutada ainult kohtparandusteks ja väikeste pindade värvimisel. 
Kahekomponentse pihusti kasutamisel peab doseerimispump olema 
asendis 4:1. Pumba rõhku ja komponentide vahekorda kontrollitakse töö 
käigus. Kahekomponentse pihusti puhul ei tohi komponente vedeldada. 

    
VÄRVIMISTINGIMUSED 

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab 
ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ning 
suhteline õhuniiskus alla 80%. 
Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt +3C 
üle ümbritseva õhu kastepunkti. 
Kui kasutatakse TEKNOPLAST WINTER HARDENER 7399 või TEKNOPLAST 
WINTER HARDENER 7212, siis peab ümbritseva õhu ja pinna 
temperatuur olema üle -5C ning värvi temperatuur kogu värvimise ajal 
vähemalt +15C. 

    LISAINFO Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates. 
Lisainfo pindade eeltöötluse kohta on leitav standarditest EN ISO 12944-
4 ja ISO 8501-2. 

  

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.   

 


