Mitmefunktsiooniline ilmastikukindel
alküüduretaanemail
PENTATOP UNIVERSAL, PENTATOP UNIVERSAL M
OMADUSED:

Polüfunktsionaalne ilmastikukindel alküüduretaanemail.

KASUTUSALA:

- Teraspindade värvimine nii välitingimustes kui ka siseruumides. Tänu
tõhusate korrosiooniinhibiitorite olemasolule koostises kaitseb see kindlalt
metallipinda. Vahendit on lubatud kanda vahetult teraspinnale või krunditud
pinnale.
- Puit- ja betoonpõrandate värvimine ruumis sees. Võib kasutada ka
puitpõrandate jaoks (rõdude, terrasside jm laudpõrandad) siseruumides, kui
need ei puutu veega kokku. Pideval kokkupuutel veega (näiteks kui vesi
värvitud puitpinnal pikaks ajaks loiguks koguneb) võib vesi tungida läbi
värvitud pinnadefektide puitu. Selle tagajärjel puit pundub, mis omakorda
võib tekitada pragusid. Emaili PENTATОP UNIVERSAL ei lubata kasutada
betoonpõrandate värvimiseks välitingimustes.

TEHNILISED
NÄITAJAD:
- värvus

valge (baas А), toonitakse heledatesse toonidesse, baas С — tumedatesse
toonidesse süsteemis RILAKOLOR.

- läige

PENTATОP UNIVERSAL läikiv;
PENTATОP UNIVERSAL М poolmatt.

- kuivamisaeg temperatuuril
20 ºС

Mitte üle 16 tunni

PINNA
ETTEVALMISTAMINE:

Metallpind peab enne vahendi PENTATОP UNIVERSAL pealekandmist
olema puhastatud mustusest ja korrosioonijääkidest (roostest). Kui pinda
pole võimalik täielikult korrosioonijääkidest puhastada, tuleb vähemalt
eemaldada kergesti eemalduv rooste ja puhastada pind hoolikalt
abrasiivsete vahenditega (liivapaber, terashari, lihvimismasin jne).
Seejuures tuleb arvestada, et korrosioonivastase kaitse tõhusus võib sel
juhul olla väiksem.
Põrandad. Värvitavad põrandapinnad puhastatakse mustusest. Vahendi
PENTATОP UNIVERSAL pealekandmisel varem värvitud pinnale tuleb teha
väikesel pinnal proovivärvimine ja seejärel kontrollida kihtide vahelist
nakkumist. Uusi betoonpindu ei või värvida varem kui 28 ööpäeva pärast
(nende pinnalt tuleb enne eemaldada lubjapiim, vt eraldi juhendit
betoonpinna ettevalmistamiseks). Betoon peab olema tasane ega tohi
ideaaljuhul sisaldada modifitseerivaid lisandeid (polümeerdispersioone,
tahkumiskiirendeid, hüdrofoobseid lisandeid jne). Need lisandid võivad
halvasti mõjuda emaili ja aluse (betooni) nakkumisele. Seepärast juhul, kui
betoonaluse täpne koostis ei ole teada, nõutakse proovivärvimist väikesel
alal, kus hiljem tuleb mehaaniliselt nakkumist katsetada. Betooni absoluutne
niiskus ei tohi olla üle 4%. Puitpõrandad hoone sees soovitatakse kruntida
värvitu puidukaitsevahendiga TEKSTURDEKORS.
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KRUNTIMINE:
- Metallpindade jaoks:

Teraspinnad välitingimustes – kruntidega GF- 021, RIAТОР PRIМER,
NOVAKOR, NEOSPRINT PRIМER või FERALKID.
Alumiinium- ja tsingitud pinnad – kruntidega VL-02 või NEOSPRINT
PRIМER.

KASUTAMINE:

Enne kasutamist segada vahendit PENTATОP UNIVERSAL hoolikalt,
vajadusel lahjendada tööviskoossuseni lakibensiini või lahustiga VAITSOL:
0–10% mahust pintsli või rulliga pealekandmisel. Pihustiga on emaili
PENTATОP UNIVERSAL lubatud peale kanda ainult tööstuslikes
värvimisosakondades ja -töökodades.
PENTATОP UNIVERSAL tuleb kanda puhtale kuivale ettevalmistatud
pinnale pihusti, pintsli või rulliga 1–2 kihti krunditud pindade värvimisel või
2–3 kihti kruntimata metallpindade värvimisel. Põrandate värvimisel
kantakse pintsli või rulliga peale 2 kihti. Õhu- ja värvitava pinna temperatuur
peab olema vähemalt +5 ºС. Suhteline õhuniiskus ei tohi olla üle 85%.

KULU:

9–11 m2/l ühe kihi kohta.

LAHUSTI:

Lakibensiin või
pesemiseks.

SÄILIVUSAEG:

48 kuud tihedalt suletud tootjataaras.

PAKEND:

Baas А – 0,9 l; 2,7 l; 9,9 l
Baas С – 0,85 l; 2,6 l; 9,5 l

TÖÖ- JA
KESKKONNAKAITSE:

Sisaldab lakibensiini. Aurud võivad tekitada unisust ja pearinglust. Toksiline
veeorganismide jaoks, võib tekitada pikaajalise kahjuliku mõju
veekeskkonnas. Hoida suletult lastele kättesaamatus kohas. Vältida
gaaside ja aerosooli sissehingamist. Vältida nahale ja silma sattumist.
Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote
pakend ja etikett. Kasutada ainult hästi tuulutatavates ruumides. Ei tohi
sattuda keskkonda. Järgida ohutuskaardi juhiseid.

VAITSOL.

Samad

lahustid

sobivad

ka

tööriistade
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