
Special Primer
Alküüdkruntvärv

Katab plekid, aitab vältida nende läbiimbumist pinnast
Suurepärane nakkuvus probleemsete aluspindadega
Aitab vähendada pinnavärvi kulu

Tiksotroopne, mittetilkuv alküüdkruntvärv mis nakkub hästi ka probleemse aluspinnaga

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht Seinad ja laed kuivades ja niisketes ruumides, uksed, mööbel, aknaraamide sisepinnad. 
Sobib uute ja varem värvitud puit-, puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, ja
pabertapeetpindade, vanade betoon-, krohv- ja tellispindade ning eritöötlust vajavate
pindade (lubi-, liim- või kriitvärvist puhastatud või kriitpahtliga pahteldatud pindade)
kruntimiseks.

Läige Täismatt

Katvus 1x Teoreetiline katvus 10-12 m2 /l.
Tegelik katvus sõltub värvimise meetodist, tingimustest, värvitud pinna tüübist ja
poorsusest.

Toonimine Valge. Ei ole toonitav.

Töövahendid Pintsli, rulli või kõrgsurve värvipihustiga ava läbimõõduga 0,013” - 0,015” või 0,330 -
0,380 mm.

Kuivamisaeg 
(+23 °C, RH 50%)

3 tundi – puutekuiv, 24 tundi – ülevärvitav. 
Madalama temperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.

Vedeldi Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent kuni 5% värvi mahust.

Töövahendite
puhastamine

Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese
vedeldiga Special Solvent või Special Solvent Spray.

Säilitamine Toode on külmakindel.

Säilivusaeg Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt.
Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.

Kuivaine sisaldus u 55%.

Tihedus 1,6 kg/l.

Termostabiilsus Kuivas ruumis kuni +100 °C. Pikaajalise kõrge temperatuuri mõjul värvitoonid kolletuvad.

Pakendid 1 l, 3 l, 10 l
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KASUTUSJUHEND
PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind: 
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt puitpinnal lah ne vaik ja töötle oksalakiga Tikkurila
Multistop. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda lihvimistolm. 

Varem värvitud pind: 
Puhasta pind vanast lah sest värvist, tolmust ja mustusest. Pese rasvane ja määrdunud pind pesuvahendi
Special Clean vesilahusega, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi kõva, läikiv pind ma ks või töötle vedeldamata
pesuvahendiga Special Clean. Pahtelda ebatasasused sobiva pahtliga Vivacolor sarjast, lihvi ja eemalda
lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur üle +5⁰С , suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi liigselt
kõrge temperatuuriga värvimist.

VÄRVIMINE
Enne pintsliga värvimist kruntvärvi Special Primer mi e segada. Vedelda vajadusel vedeldiga Special Solvent või
Special Solvent Spray kuni 5% värvi mahust. Juhul kui värvi on segatud, lase sellel enne värvimist uues  tarduda.
Värvi 1 kord rulli, pintsli või pihustiga.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Hoiatus
Contains: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aromaatseid ühendeid.
Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Ars  poole pöördudes võ a kaasa toote
pakend või e ke . Hoida lastele kä esaamatus kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest,
sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mi e suitsetada. Väl da
tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. Käidelda üksnes väli ngimustes või häs
ventileeritavas kohas. 
Vedelad jäägid suunata ohtlike ainete kogumispunk  vastavalt piirkondlikele õigusak dele. Tühi, kuiv taara
suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusak de kohaselt. Väl da lekkimist
kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/h) 750 g/l.
Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 750 g/l.
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Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte
praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja
ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Tel +372 650 1111, e-post:
info.ee@tikkurila.com

http://www.vivacolor.ee

