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VIVACOLOR J
Vuugipahtel
 väga hea täitevõimega, elastne
 minimaalne kahanemine
 kipsplaadi tooni pahtel

● TÜÜP
Vesialuseline kasutusvalmis peenterapahtel.

● SOBIVUS
Kipsplaatpindade vuukide pahteldamiseks siseruumides. Sobib ka krohv-, betoon-, tellisja kipsplaatpindade lauspahteldamiseks. Pahtel vastab CE nõuetele tulenevalt standardist
EN 13963.

● KASUTUSOBJEKTID
Seinad ja laed kuivades siseruumides (elu-, magamis- ja lastetoad, koridorid, trepikojad,
kontorid, kooli- ja lasteaiaruumid, ühiskondlikud ruumid jm.).

TEHNILISED ANDMED
Sideaine
Täiteaine
Kulu
Tahke aine osamaht
Tihedus
Osakese suurus
Nakkuvus
Kihi paksus
Pahteldamisviis
Kuivamisaeg
+23C ja 50%-lise suhtelise
õhuniiskuse juures
Värvus
Ladustamine
Tagatud säilimisaeg
Pakkimisviis

Lateks.
Dolomiit.
2
1 l/m pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga,
2
0,2 l/m kipsplaadi vuukide ja kruvipeade kahekordsel
pahteldamisel.
u. 41%.
u. 1,7 kg/l.
Kuni 0,15 mm.
2
u. 1,0 N/mm .
Kuni 2 mm.
Pahtlilabidaga.
1 mm paksune pahtlikiht – 2-3 tundi.
Kuivamisaega mõjutavad õhutemperatuur ja -niiskus.
Rohekashall.
Hoida külma eest!
Tihedalt
suletud
valmistamisajast.
10 l.

originaaltaaras

2

aastat

toote
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KASUTAMISJUHEND

● EELTÖÖTLUS
Uus pind:
Pind puhastada tolmust ja mustusest. Nõrk krohvpind kruntida kruntvärviga ROBITIX.
Varem värvitud pind:
Eemaldada lahtine värvikiht, lubi- ja kriitvärv. Pind pesta puhastusvahendi VIVACLEAN
vesilahusega vastavalt kasutamisjuhendile. Kõva, läikiv pind lihvida matiks ja eemaldada
lihvimistolm. Nõrk või tolmune pind kruntida alküüdkruntvärviga ROBITIX.

● PAHTELDAMISTINGIMUSED
Pahteldatav pind peab olema kuiv ja puhas. Õhutemperatuur üle +5 C ja suhteline õhuniiskus alla
80%.

● PAHTELDAMINE
Pahteldada 1-2 korda pahtlilabidaga. Vuugid ja praod tugevdada paber või klaaskiudriidest lindiga.
Kuivanud pahtlipind lihvida ja eemaldada lihvimistolm. Lihvimisel kaitsta silmi ja hingamisteid tolmu
eest.

● TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE
Töövahenditelt eemaldada liigne pahtel ja pesta veega puhtaks kohe peale pahteldamist.

● TOOTEOHUTUS
Tooted ei sütti ega levita tuld. Lihvimisel kaitsta silmi ja hingamisteid tolmu eest kaitseprillide ja
näomaskiga.
Käitlemisel järgida tööhügieeni üldnõudeid, et vältida asjatut terviseriski. Tooteohutuse
kontrollimiseks tutvuge pahtli kemikaali ohutuskaardiga.

● KESKKONNAOHUTUS JA JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE
Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte
valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse,
vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

● TRANSPORTIMINE
Hoida külma eest!

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie
ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab ISO 9001 ja ISO 14001 standardite nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest,
mis on tarbijal tekkinud toote kasutamisjuhendi eiramisest.
AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11/ faks 650 11 22 e-post: info.ee@tikkurila.com

