www.teknos.com

TEHNILINE ANDMELEHT
5 20-10-2016

TEKNOL 2881
Alküüd-akrüülkruntvärv

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline alküüd-akrüülkrunt.

KASUTAMINE

Välisvoodrilaua ja puitmaja elementide tööstuslik kruntvärv.
Võtke enne toote kasutamist ühendust tootjaga veendumaks, et toode sobib
ettenähtud otstarbel kasutamiseks.

ERIOMADUSED

Kaitseb puitu, kuni pinnavärvimiseni ehituspaigal või tehases. Pinnavärvimine
soovitatakse teha niipea kui võimalik, kuid viimane aeg on järgneval suvel.
Pinnavärviks sobivad vesialuselised ja õlivärvid.
TEKNOL 2881-00 lahjendatakse veega kohapeal.

TEHNILISED ANDMED
Kuivaine maht

40 %

Kogu kuivaine mass

2881-00 valge: Ca 830 g/l
2881-00 värvitu: Ca 620 g/l

Lenduvad orgaanilised ühendid
(LOÜ)

Ca 15 g/l

Kihi soovituslik paksus ja
teoreetiline pealekandmiskiirus

Kuiv kiht (µm)
30

Märg kiht (µm)
125

Teoreetiline kulu (m²/l)
8

TEKNOL 2881-00 lahjendatud 60 :40 veega.
Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH
Lahjendatud 1:1
- Ülelakitav

8 t möödudes.
Ära toodud on valge värvi kuivamisaeg. Toonitud värvid kuivavad kauem.
Lakikihi paksus ja kuivamisajal õhu suhtelise niiskuse tõus pikendavad kuivamist.
Kiirendatud kuivamise kasutamisel küsige tootjalt juhiseid.

Lahusti, abivahendite pesu

Vesi.

Läikeaste

Matt.

Värvitoon

Valge.

Värvi saab toonida TEKNOMIX-värvimissüsteemis.
TÖÖTERVISHOID

Vt ohutuskaarti.
MÄRKUS! Kõik tootega kokku puutunud kaltsud, paberid, pihustiruumi filtrid jms
võivad teatud tingimusel iseeneslikult süttida. Asetage kõik tootega kokkupuutunud
materjalid tihedalt suletava kaanega metallkonteinerisse, mis sisaldab vett.

Vt teine külg

TEHNILINE ANDMELEHT 2881-XX
Lk 2
KASUTUSJUHEND
Pinna ettevalmistus

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.
Puidu niiskus alla 20 %.

Värvimistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 %
ja õhu niiskus alla 80 %.

Värvimine

Enne kasutamist hästi segada.
Värvimine pihustiga, pintsliga või spetsiaalsel liinil.
TEKNOL 2881-00 lahjendatakse vastavalt vajadusele kuni 1:1 veega.

LISATEAVE

Säilivusaeg on märgitud etiketil.
Säilitada hermeetiliselt suletud mahutis.
Ladustamise temp. +10 - +25 °C.
Värv ei tohi jäätuda.

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. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.

