
                                                                            RUST-OLEUM MATHYS 

 

DACFILL          TOOTESELGITUS                                             01.05.08 

 
 Dacfill põhineb vees lahustuvatel akrüülvaikudel. 

 

Värvi iseloomustus:  elastne -   100%  veekindel – veeauru läbilaskev – suurepärane 

vastupidavus ilmastiku- ja temperatuurimuutuste vastu – suurepärane UV-kindlus –  

Moodustab abrasioonikindla kummitaolise ühtlase kihi. Kiht on isekustuv ja põleb väga 

halvasti. Mehaanilise tugevuse lisamiseks kasutatakse Dacfill kangast. 

 

KASUTUSALAD 

 

Katuste, korstnajalgade, jne. veekindluse tagamiseks. 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

Läige                                                :   matt, 8% 

Värvitoonid                                      :  pärlihall, punane, terrakotta, roheline, must, valge 

Tihedus                                            :  1,49-1,55 g/cm3 

Kuivaine sisaldus                             : mahus  57-60 % 

                                                            Kaalus 71-74 % 

Soovitatav värvikihi paksus             :  märg kiht  1000 mkm ( 1,5 kg/m2) 

                                                            Kuiv kiht    600 mkm  ( 1,5 kg/m2) 

Leektäpp                                            : pole tuleohtlik 

Veeauru läbilaskvus                           :  =560 

Märkus                                               : toode omab BUTGB heakskiitu 

LOÜ                                                   :  5 g/l 

LOÜ valmis segul                              : 5 g/l 

A/i kategooria toode lenduvate orgaanilist ühendite (LOÜ) lubatud piirmäär EÜ on 140 

g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a. 

Kuivamise ajad 20 C / 50%              : 

                             Puutekindel           :  2 tunni pärast 

                             Käsitletav              : 6 tunni pärast 

                           Ülevärvitav             :  24 tunni pärast 

Teoreetiline katvus                             : 1. 1 kihi katvus 0,6-1,5 kg/m2 ( sõltuvalt pinnast) 

                                                              2. järsud katused ( ilma kangata)1,3-2,5 kg/m2 

                                                              3. väikese kaldega katused ( kangaga)2,5-3 kg/ m2 

Praktiline katvus sõltub kaetava pinna poorsusest, ebatasasusest ja värvikadudest. 

 

PINNA ETTEVALMISTUS 

 

Pind peab olema kuiv ja puhas mustusest , tolmust, kivikestest. Täida praod Elastofill-

iga. Aktiivpraod tuleb katta Dacfill sildamiskangaga.  

 

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

mailto:info@colorworld.ee


 

                                                               -2- 

DACFILL 

 

Kasuta pindade kruntimiseks ühte järgmistest variantides: 

* poorne betoon, kõva PVC, polüester    -  Primer 44 

* väga sile betoon                                    - NOXYDE (lahustatud 25% veega) 

* teraspinnad ka roostes                          - NOXYDE  

Üle 1 aasta vanad katuse ja bituumen materjalid võib katta otse Dacfill-ga.  

Tsink, galvaniseeritud, vask, plii ja alumiiniumpinnad võib katta Dacfill-ga peale nende 

Puhastamist ja kerget matistamist. 

 

KASUTAMINE  

 

Enne kasutamist tuleb materjalid korralikult läbi segada. 

 

VÄRVIMINE  JA LAHUSTAMINE 

 

Pintsel                                                  : ja, kasuta lapikut pintslit, vajadusel lisa pisut vett 

Rull                                                      : ja pika karvaga rull, vajadusel lisada pisut vett 

Õhuga pihustamine                              : ei soovitata 

Kõrgsurvega pihustamine                    :  ja, otsik 18-23, surve 220 bar 

Tööriistade puhastamine                      :  veega 

 

VÄRVIMISE TINGIMUSED 

 

*  Kuiv ilm, piisab kergest tuulest või päikesepaistest. 

*  Minimaalne temperatuur 5 C 

*  Maksimaalne relatiivne niiskus 80% 

 

MÄRKUSED 

 

 kasuta Dacfill kangast tuleb kasutada kallete puhul alla 5%  või juhul kui on 

oodate katusematerjalide liikumist. 

 Stagneeruva vee olemasolul tuleks nendes kohtades Dacfill-i kaitsta, kattes ühe 

kihi Coating PRT ( 100g/m2). 

 Mitte katta pigile, pehmele PVC-le,või alla 1 aasta vanustele 

bituumenmaterjalidele. 

 

 

Originaaltaaras kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.  
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