
Koolitahvlivärv 400ml 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roheline  Must 
RAL 6000  RAL 9005 

   

 

 

PIHUSTATAV KOOLITAHVLIVÄRV 400 ml 

 

Koolitahvlivärviga saab teha "tahvli" kapiuksele seinale jne. Koolitahvlivärv sobib peaaegu kõigi 
aluspindadega nt. puit, kõva plastik, metall, kivi, klaas ja betoon. Peale kuivamist võib värvitud 
pinnale kriidiga kirjutada ning pinda saab veega puhastada. Pihusti punane osa on pööratav ning 
see võimaldab reguleerida pihustilehvikut horisontaalselt või vertikaalselt, mis omakorda muudab 
värvimise lihtsamaks. 
Kuna tootes kasutatavad lahustid võivad teatud plastmaterjalidega (polükarbonaadid,akrüülid) 
reageerida, siis plastpindade korral soovitame enne värvimist kindlasti kontrollida toote sobivust 
pinnaga. Selleks pihustage veidi värvi pinna vähemnähtavale osale. Värvi vähemalt kaks kihti ja 
lase eelmisel kihil kuivada, kuni pind muutub matiks. Läige: vähem kui 20 (matt). maht: 400ml 
katvus: ~1-1,5m2i. Kuivamisaeg: (20 ° C) ... Tolmukuiv 5-10 min Puutekuiv 15 min, läbikuiv umbes 
24 tundi. Kuivamisaeg oleneb temperatuurist, niiskusest ja kihi paksusest. Temperatuuritaluvus: u. 
110 ° C  
 
KVALITEET JA OMADUSED  
Patenteeritud tehnoloogia  
Kõrgekvaliteediline akrüülvärv 

Uut kihti võib värvida nii kuivamata kui kuivale värvile 
Väga hea katvusega  
Väga hea nakkuvus   
Madalsurvega 

Ei valgu 
Tasandub kiiresti 
Kuivab kiiresti 
Moodustab tasase ja kõva pinna 
Sobib sise- ja välistingimustesse  
Vastupidav ilmastikule ja päikesele 

Löögi- ja kriimustuskindel elastne pind 

Poleeritav 
 
FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 
Sideaine: Akrüül 
Värv: must / roheline matta. 
Lõhn: Lahusti 
Läige (DIN 67530): matt alla 20 
 
1801010 – Must RAL 9005 
EAN 6412490032609 

 

 

Katvus: Sõltuvalt aluspinnast u. 1-1,5m
2
  

Kuivamisaeg ( 20 °C, 50% suhteline õhuniiskus): 
Tolmukuiv 5 - 10 minutit 
Puutekuiv u. 15 min  
Läpikuiv u. 24 h 

Kuivamisaeg oleneb temperatuurist, niiskusest ja kihi 
paksusest. 
Temperatuuritaluvus: u. 110 °C 

 

EU VOC -PIIRMÄÄR: II B (e) VOC max. 840g/l (2010), 

VOC 610,47g/l 
 
LADUSTAMINE:  60 kuud  
(+10 – + 25 °C, suhteline õhuniiskus max. 60%) 
 
MAHT: 400 ml 
 
PAKEND: 6 kpl 

 

 

1801010 – Roheline RAL 6000 
EAN 6412490032616 

 

 
 

Hansavärv OÜ • www.maston.ee • info@hansavarv.ee  

Tuleviku tee 10, Tuleviku tee 10, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa 
Tel. +372 6544 934 

 


