RUST-OLEUM MATHYS
MURFILL WATERPROOFING COATING
TOOTESELGITUS 01.02.06
Elastne ja veekindel värv põhineb veeslahustuvatel kõrgetel polümeeridel.
Sise- ja välistöödeks. Seinte ja fassaadide värvimiseks.
Värvi iseloomustus: elastsus 400% - veekindel ja veeauru läbilaskev Suurepärane vastupidavus nii normaalses kui ka tööstuspiirkonnas –
Kaitseb raudbetooni korrodeerumise ja karboniseerumise eest – võib kasutada koos
MURFILL kangaga aktiivpragude värvimisel.
TEHNILISED ANDMED
Läige
Värvus
Tihedus
Kuivaine sisaldus

: satiin-matt
: valge + standart toonid + toonitav
: 1,33 - 1,37 g/cm3 ( valge )
: mahus 47-50 %
kaalus 60-63 %
Soovitatav värvikihi paksus
: märg kiht 300 mikronit ( 400 g/m2)
kuiv kiht 140 mikronit ( 400 g/m2)
Leektäpp
: ei ole tuleohtlik
LOÜ
: max. 25 g/l, segul max 25 g/l
A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on
140 g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a.
Kuivamise aeg puutekindel : 45 minuti pärast
20 C / 50 %
käsitletav
: 8 tunni pärast
ülevärvitav
: 24 tunni pärast
lõplik kuivamine : 2 päeva pärast
KATVUS
Kanga kasutamisel 1,3 kg/m2
300- 600 g/m2 olenevalt pinnast ja värvimise viisist
Värvimise tingimused
Õhutemperatuur > 5 C ja õhuniiskus < 80%
Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E- mail: info@colorworld.ee
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MURFILL WATERPROOFING COATING
PINNA ETTEVALMISTUS
Murfilli võib otse kanda vanadele heas korras värvitud pindadele peale nende korralikku
puhastamist. Kriidiga värvitud pinnad tuleb eelnevalt kruntida PRIMER 44 või
PEGAFIX-iga.
Uued värvimata pinnad :
Poorsed pinnad kruntida PRIMER 44 mida lahustada 30% THINNER 22-ga või
PEGAFIX-iga.
Siledad või mittepoorsed pinnad katta esmalt PEGALINK-i või NOXYDE-ga mida
lahustada 25% veega.
Praod < 0,5 mm täita MURFILL WATERPROOFING COAT-iga
Praod > 0,5 mm täita ELASTOFILL-i või MUR-FILLER-iga
Aktiivpraod katta MURFILL kangaga
VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE
Pintsliga
Rulliga
Õhuga pihustamine
Kõrgsurvega pihustamine
Tööriistade puhastamine

: ja, katta paks kiht , mitte lahustada
: ja, katta paks kiht , mitte lahustada
: ei
: ja, otsik 18-23, surve 200bar
vajadusel lisada vett 2-5%
: veega

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E- mail: info@colorworld.ee

