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Nimetus:

Falu Vapen Fassaadivärv

Artikkel:

Täismatt vesiemulsioon värv, mis basseerub alüüdôlidel. Omadused
sarnased traditsioonilise muldvärviga, kuid laiendatud kasutusala (kus
muldvärv ei sobi). Näit: hööveldatud pind.

Art. Nr.

A-baas 561, C-baas 560, Must 563, Falu Punane 565, Ooker kollane 567,
Môisakollane 564, Segamine 569

Kasutusala:

Värvimiseks puit välisfassaadile ( NB! Ei soovitata kui eelnev värvisüsteem
sisaldas akrülaat sideaineid)

Eeltöötlus:

Uus pind vôi tööstuslikult enne krunditud puitpind ( sh. Impregneeritud),
millelt on eemaldatud tolm ja mustus.
Enne värvitud pind: Harja puhtaks kôik lahtine värv. Kui esineb paksu
vana värvi kihti, kraabi maha, kasuta vajadusel terasharja. Pese fassaad
fassadi pesuga ainega ja loputa hoolikalt veega. Enne värvimist ole kindel,
et puitpind on kuiv( max.17 % niiskustase)
Kui risk hallituseks: siis töötle fassaad enne värvimist hallituse vastase
vahendiga.
Teiste värvidega eelnevalt värvitud pindade värvimisel konsulteeri värvi
müüjaga.

Värvimine:

Sega värv korralikult segi purgis.Värvimata puitfassaad, enne värvitud Falu
Vapen fassaadivärviga vôi eelnevalt muldvärviga värvitud pinnad - töötle
värv korralikult puidu sisse. Värvi 1-2 korda kuni katmiseni. Ära värvi
liigselt paksu kihti.

Katmine:

Pintsel

Värvikulu ja paksus:

1 liiter katab 5-7 m2

Kui kaetud 30–45 µm.
Ei soovita üle 100 µm kuiv kiht

Kuivamisaeg:

Tolmukuiv 30 min.
Täiesti kuiv peale 24 tundi

Lahusti:

Vesi. Ûldjuhul ei pea lahjendama

Seadmete puhastus:

Seebivesi

Täis veekindlus ca. 1 nädal

Tehniline info:
Kuivaine sisaldus

Kaalus: 35%±3

Mahus : 23%±2

VOC:

Tootes: <3 g/l

Piirmäär (Kat A/d) 130 g/l (2010)

Tihedus:

1,1-1,3 Kg/l

Läige:

Täismatt

Ladustus:

Hoida kuivas ja mitte alla +5 C

Ladustusaeg:

Avamata purk 2 aastat

See toote info on koostatud parimatel firma teadmistel mida omame ja on moeldud pea infoks toote kohta. Sellega ei kaasne
aga mingit garantiid ,kui need ei vasta tarne tingimuste Rootsi värvitootjate liidus.
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