RUST-OLEUM MATHYS
PARACEM

TOOTESELGITUS 01.02.06

Akrüülvärv sise- ja välistöödel kasutamiseks. Uute ja vanade pindade nagu müüritised,
krohv, betoon, puit- ja kipsplaadid.
Värvi iseloomustus: kõrge vastupidavus – suurepärane seebistumiskindlus –
suur kattevõime – veeauru läbilaskev – vihma poolt raskesti läbitav – suurepärane
ilmastikukindlus.
TEHNILISED ANDMED
Läige
Värvus
Tihedus
Kuivaine sisaldus

: satiin-matt
: valge + standart värvid + toonitav
: 1,5g/cm3
: mahus 46 %
Kaalus 64 %
Soovitatav värvikihi paksus
: märg kiht 100 mikronit ( 10 m2/l)
Kuiv kiht 45 mikronit ( 10m2/l)
LOÜ
: max. 55 g/l, segul max. 55g/l
A/c kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on
75 g/l 2007 a. ja 40 g/l 2010 a.
Leektäpp
: ei ole tuleohtlik
Kuivamise aeg
puutekindel : 40 minuti pärast ( 10 m2/l)
20 C / 50%
käsitletav
: 2 tunni pärast (10 m2/l)
Ülevärvitav : 4 tunni pärast ( 10 m2/l)
Lõplik kuivamine : 1 päeva pärast
VÄRVIMISE TINGIMUSED
Õhutemperatuur >5 C ja õhuniiskus <80%.
PINNA ETTEVALMISTUS
Pind peab olema suhteliselt kuiv ja stabiilne ning korralikult puhastatud. Sambla
olemasolul kasutada sambla eemaldamiseks ettenähtud vahendeid. Poorsed pinnad katta
eelnevalt PARAFIX-iga või PEGAFIX/PARACEM (25/75).väga siledad tellised kruntida
eelnevalt NOXYDE-ga millele lisada 25% vett või kasutada PEGALINK-i.
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-2PARACEM
Vanad kriidiga värvitud pinnad tuleb peale puhastamist esmalt katta PEGAFIX-iga.
Praod ja mõrad täita ELASTOFILL-iga. Pinnad matistada ja puhastada.
Kanda peale 1-2 kihti PARACEM-i.
Värvi tuleb enne värvimise alustamist ja värvimise ajal korralikult segada.
VÄRVIMINE JA LAHUSTMINE
Pintsliga
Rulliga
Õhuga pihustamine
Kõrgsurvega pihustamine
Tööriistade puhastamine
Lahustamine

: ja , lapiku pintsliga
: ja , kasutada vesidispersioonvärvide rulli
: ja, lahustada veega 3-5 %
: ja, otsik 13-18, surve 180 bar
: veega
: välistöödel mitte lahustada
sisetöödel lisada vett 5-10%

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.
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