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FILLCOAT                   TOOTESELGITUS                               01.02.06 
 

Lahustibaasil toode on mõeldud pindade veekindluse tagamiseks. 

Sise- ja välistöödeks. Katuste, korstnapitside, mittekäidavate terrasside, räästarennide, 

torude jne veekindlaks muutmiseks. 

 

Värvi iseloomustus: täielikult veekindel  –  elastsus 1300%  -  väga hea ilmastikukindlus 

ja vastupidavus mineraalhapetele  –  EI OLE VASTUPIDAV LAHUSTITELE EGA 

LEELISELISTELE PINDADELE  –  ei sisalda bituumenit  –  suurepärane nakkuvus 

erinevata pindadega 

 

TEHNILISED ANDMED 

Läige                                                 :  siidine läige 

Värvitoonid                                       :  helehall, tumehall, must 

Kuivaine sisaldus                              :  mahus  42 – 44 % 

                                                              kaalus  51 – 54 % 

Tihedus                                             :  1,03 – 1,06 g/cm3 

LOÜ                                                 :   max. 485 g/l, segul max.485 g/l 

A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) lubatud EÜ piirsisaldus on 

600 g/l 2007 a. ja 500 g/l 2010 a. 

Leektäpp (DIN53213)                      :  30 C tuleohtlik 

Teoreetiline katvus                           :  1 kihi 1 – 1,5 l/m2 

Soovitatav värvikihi paksus              :   märg    1000 mikronit ( 1 l/m2 ) 

                                                               kuiv      430 mikronit ( 1 l/m2 ) 

Kuivamise aeg          * puutekindel   :   4 tundi 

( 20 C / 50% õhuniiskus ) 

                                  * ülevärvitav    : 3 – 14 päeva pärast sama tootega 

                                                              6 nädala pärast värviga 

 

Värvimine ja värvimistingimused 

 

Ümbritsevad tingimused                    : võib värvida plusskraadiga iga ilmaga 

Lahustamine                                        :  THINNER 22 või white spirit 

Kõrgsurvega pihustamine                   :  otsik 18 – 23, surve 220 bar, mitte lahustada                    

Õhuga pihustamine                              :   ei soovitata 

Pintsliga                                                :  mitte lahustada 

Rulliga                                                  :  mitte lahustada 

Eripärad                                                :  värv on DAC ALU nakkekrundiks; 

                                                                 Ülevärvitav DAKFILL NEW ga,  

                                                                 COATING PRT ga, DAC ALU ga 

                                                            MITTE KANDA POLÜSTÜREENILE 

                                                            EGA UUELE BETOONILE VÕI  

                                                            KRUNDIKS DAC HYDRO ALU le 
Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee 

mailto:info@colorworld.ee
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FILLCOAT 

 

PINNA ETTEVALMISTUS 

 

Eemaldada tolm, muda, pori, sammal, puulehed ja pühkida pinnad harja või lapiga 

puhtaks. Pärast puhastamist või FILLCOATi kanda otse bituumenpindadele, kõvale PVC 

le, polüestrile, tsingile, alumiiniumile klaasile, keraamilistele plaatidele jne. Poorsed 

pinnad (betoon, kivi, puit ) kruntida eelnevalt PRIMER 44 HS- ga.  

Korduvalt parandamist vajavad kohad ja aktiivpraod tuleks katta kahes kihis kasutades 

teises kihis DAKFILL FLEECE ( 1 kihti rullida kangas ja katta kohe teine kiht värvi). 

Kasutamise käigus tuleks värvi segada. 

 

Pakendid : 1l, 5l, 20l 

 

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat. 
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