
TÜÜPTÜÜP Veepõhine lisaaine, mis lisatakse Wall 4, Wall 7, Joker, Luja, Harmony või Remontti-Ässä
värvidele enne dekoratiivvärvimist. Lasera teeb värvi läbipaistvamaks ja lisab töötamisaega.
Lisaaine võib vähendada värvi pesukindlust.

KASUTUSKOHADKASUTUSKOHAD Seinad ja laed siseruumides.

TOOTE OMADUSEDTOOTE OMADUSED Dekoratiivvärvimiseks sisetingimustes. Lasera annab lihtsa, kiire ja turvalise meetodi teha
dekoratiivvärvimist erinevate mustrite ja värvitoonide abil.
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Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja ettevõtte praktilistel kogemustel ning me esitame seda oma parimate
teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissüsteem, mis vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi,
milles meie toodet kasutatakse ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata.



TEHNILISED ANDMEDTEHNILISED ANDMED

ToonidToonid Värvitu.

KatvusKatvus 9 - 15 m2/l, Lasera ja värvi segu.

PakendidPakendid 1 l

LahustiLahusti Vesi

TöövahendidTöövahendid Pinnalekandmine rulliga, dekoreerimine käsna, pintsli, rulli või lapiga.

Kuivamisaeg (+23 °C,Kuivamisaeg (+23 °C,
õhus suhteline niiskusõhus suhteline niiskus
50%)50%)

Pind on normaaltingimustes kuiv u 3 tunni möödudes.

Tihedus Tihedus (kg/l)(kg/l) 1,0 kg/l, ISO 2811.

Kuivainesisaldus, mahu-%Kuivainesisaldus, mahu-% 4

LadustamineLadustamine Kaitsta külma eest.
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KASUTUSJUHENDKASUTUSJUHEND

TöötlemistingimusedTöötlemistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Pinna ettevalmistaminePinna ettevalmistamine
Puhasta värvitav pind tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pind Maalipesu pesuainega ja loputa hoolikalt veega. Krundi
teraspinnad roostevastase kruntvärviga Rostex. Pahtelda pinnad vajadusel sobiva Vivacolor sarja pahtliga. Värvi Wall 4, Wall 7,
Jokeri, Luja, Harmony või Remontti-Ässä soovitud tooni värviga.

TöötlemineTöötlemine
Sega Lasera enne kasutamist ja lisa toonitud värvi (suhtes 1:1), sega hoolikalt. Kanna segu pinnale rulliga ja dekoreeri kohe
seejärel käsna, pintsli, lapiga vms. Kanna korraga umbes ruutmeetrisuurusele pinnale, suurtele pindadele umbes poole meetri
laiuselt. Puhasta töövahend aeg-ajalt veega ja pigista kuivaks. Tee kõigepealt proovivärvimine näit. papile.

Töövahendite puhastamineTöövahendite puhastamine
Eemaldada töövahenditelt liigne värv/lakk ja pesta veega. Kergelt kõvenenud värvi eemaldamiseks on soovitatav kasutada Tikkurila
Pensselipesu puhastusvahendit.

HooldusjuhendHooldusjuhend
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga, kasutades pesukäsna
või puhastuslappi. Pind ei tohi peale puhastust jääda märjaks. Pesuainevalmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni
pidada. 

Peale töötlemist tuleb pinda mõne nädala jooksul käsitleda ettevaatlikult kuna värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja
vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha
kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.
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