RUST-OLEUM MATHYS
PEGAGRAFF HYDRO

TOOTESELGITUS

01.02.16

Vesialusel värvitu, kahekomponentne polüuretaan-akrüüllakk, mis tagab väga hea kaitse
graffiti eest nii põrandatele, seintele ja ka paljudele muudele sisepindadele.
Värvi iseloomustus: värvitu, UV kindle, lahustikindel, väga hea abrasioonikindlus,
veeauru läbilaskev, suurepärane valguvus.
TEHNILISED ANDMED
Koostis:

komponent A -hüdroksüülapatiidi
akrüül dispersioon
komponent B -alipaat isotsüanaat
Läige:
35% , poolläikiv
Värv:
värvitu
Kuivaine sisaldus:
mahus 40% ( segatuna )
kaalus 42% ( segatuna )
Tihedus:
1.04 g/cm3 (segatuna)
LOÜ:
max. 20g/l , segul max 20 g/l
A/j kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on
140 g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a.
Teoreetiline katvus:
5-8 m2/l
Värvikihi paksus märg:
125 mikronit ( 8 m2/l )
kuiv :
50 mikronit ( 8 m2/l )
Kuivamisajad 20 C / 50%
* tolmukuiv:
2 tundi
* käsitletav :
4 tundi
* ülevärvitav:
minimaalselt 5 tunni möödudes
(ainult PEGRAFF HYDRO’ga)
* Lõplik kuivamine : 2 päeva
4 päeva ( 10 C )
Leektäpp:
komponent A - mittesüttiv
komponent B - üle 250 C
Segu kasutusiga:

10 C - 2,5 tundi,
20 C - 2tundi
30 C - 1 tund.
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PEGAGRAFF HYDRO
Värvimistingimused ja värvimine
Õhutemperatuur ja õhu niiskus:
temperatuur üle 5 C , õhuniiskus alla 80 %
Lahustamine:
ei
Tööriistade puhastamine:
vesi
Kõrgsurvega pihustamine:
otsik : 09 - 013 surve: 120 - 180 bar
Õhuga pihustamine:
jah, mitte lahustada
Pintsliga:
jah, kõik tüübid
Rulliga:
jah, lühikese karvaga, mitte lahustada
Eripärad
1) Lisada komponent B pakendi sisu komponent A pakendisse (suurem anum) ja segada
hoolikalt elektrilise mikseriga.Lasta segul seista 5 minutit,et vaht kaoks. Mitte kasutada
segu kauem kui 2 tundi või kuni segu pakseneb.
2)Vältida pindade katmist liiga õhukese ning liiga paksu lakikihiga, mis võib põhjustada
toote tuhmumist.
Kasutamine:
Värvida võib kõigile ülevärvitud pindadele v.a. elastomeersetele värvidele(Murfill).
Proovivärvimine tuleks teha kuumustöötlus värvide ja pulbervärvide puhul. Värvimata ja
töötlemata pindadest saab värvida ainult raudbetoon pindasid ( pinna niiskus väiksem kui
4 %) . Kasutada hästi ventileeritud kohas.
EI OLE SOOVITATAV!
a) Katta PEGAGRAFF HYDRO-ga mineraalsete materjalidega (tellised, terra-gotta,
plaadid ) kaetud pindu kui nende pinna niiskus on suurem kui 6 %.
Suure pinnaniiskuse korral muutud värvitud pind piimjaks.
b) Katta värvimata metallpindu nagu alumiinium, teras, tsink, roostevaba teras, vask jne.
c)Välistingimustes värvida katmata puitu.
d) Katta krobelistele pindadele nagu krohv ja müüritised.
PINNA ETTEVALMISTUS
Pind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. Siledad ja läikivad pinnad tuleb eelneval
karestada. Kattes PEGAGRAFF HYDRO - ga MURFILL-i tuleb esmalt kanda üks kiht
PARACEM -i. PEGAGRAFF HYDRO - ga kaetud pindade ülevärvimiseks tuleb
nakkekrundina kasutada PEGALINK -i.
Värvimatta metallpinnad nagu alumiinium, teras, tsink, roostevaba teras, vask jne. tuleb
katta eelnevalt sobiva värviga.
Hoida külma eest. Originaalpakendis säilib jahedas ja kuivas kohas üle 12 kuu.
HOIATUS! Mitte sulgeda järelejäänud seguga nõud õhukindlalt.
Võib olla ärritav kui inimene on tundlik isotsüanaadidele!
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