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Nimetus:

Falu Vapen - Muldvärv

Värvitüüp:

Muldvärv

Art. Nr.

504- Baas A; 500- Bas C; 507 ooker kollane; 505 - segamine

Kasutusala:

Värvimiseks saetud puitpinnale.

Eeltöötlus:

Uus pind: eemalda mustus ja tolm. Kui laudis eelnevalt kaetud transportkrunt värviga -on vajalik kindel olla, kas antud krunt on ülevärvitav
muldvärviga
Varem muldvärviga värvitud pind: Harja maha kôik lahtine värv, kui
paksem kiht - kasuta terasharja. Puhasta tekkinud tolm pehme harjaga.
Pese fassaadipesu ainega, loputa korralikult veega .
Enne värvimist kontrolli, et pind on kuiv ( max. 17 % niiskustase)
Kui risk hallituseks: siis töötle fassaad enne värvimist hallituse vastase
vahendiga.
Teised aluspinnad, kui eelnevalt mainitud,ei sobi muldvärviga värvimiseks.
NB! Kui pind on eelnevalt värvitud olnud kôrge linaôli sisalduse värviga ,
siis antud värv ei sobi.
Sega värv korralikult segi (ka vahepeal segades). Kui puit on uus - siis värvi
esimene kord lahjendatud (10–20 % leiget vett) värviga. Oota vähemalt 1
ööpäev ja värvi teist korda lahjendamata värviga. Värvi ôhuke kiht ja
töötle värv puidu sisse, kuni korralikult kaetud.

Värvimine:

Värvitoon:

Värvitoon saadakse värvi segamis masinat kasutades. Kui kahtled, vôta
meiega sidet – kas Teie värvisüsteem masinas on sobilik.

Katmine:

Pintsel

Värvikulu ja paksus:

1 liiter katab ca. 3 m2

Teoreetiliselt kuivkiht 73 µm.
Ei soovita kuiva kihti üle 100 µm

Kuivamisaeg:

Tolmukuiv : peale 1 tundi
Täiesti kuiv peale 24 tundi

Lahusti:

Leige vesi, tavaliselt ei vaja
lahjendamist
Seebivesi

Töövahendite puhastus:

Täielik veepüsivus peale ca.
1 nädal

Tehniline INFO
Linaôli sisaldus
Kuivaine sisaldus:
VOC:
Tihedus :
Läige :

6–8%
Kaalus: 32%± 3
Mahus : 22%± 2 :
VOC- piirmäär (Kat A/d) 130g/l (2010) Tootes VOC: 0 g/l
1,13-1,19 Kg/l
Täismatt

Ladustus:
Ladustusaeg:

Hoida kuivas ja mitte alla temp. + 5 °C
Avamata pakend 2 aastat

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