RUST-OLEUM MATHYS
BIOSAN AQUA MATT
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Biosan Aqua Matt on bakteritsiidne akrüülvärv.
Värvi iseloomustus : väga hea vastupidavus – väga hea seebistumiskindlus – eriliselt
hea kattevõime. Aitab hoida hügieenilist keskkonda.
KASUTUSALAD
Seinte ja lagede värvimiseks siseruumides, kus on kõrgendatud hügieeninõuded .
TEHNILISED ANDMED
Läige
Värvitoonid
Tihedus
Kuivaine sisaldus

: siidine matt, 5%
: valge + toonitav (pastelsed toonid)
: 1,3-1,4-g/cm3
: mahus 47-50 %
kaalus 62.65 %
Soovitatav värvikihi paksus
: märg kiht 125 mkm ( 8 m2/l)
kuiv kiht 60 mkm ( 8 m2/l)
Leektäpp
: pole tuleohtlik
Pinna leegitaluvus
: klass 0 UK ehitusnormide järgi ( BS476 P6&7)
LOÜ
: 30 g/l
LOÜ valmis segul
: 30 g/l
A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ piirnorm on 140 g/l
2007 a. ja 140 g/l 2010 a.
Kuivamise ajad 20 C /50%
Puutekindel
: 40 minuti pärast ( 10 m2/l)
Ülevärvitav
: 4 tunni pärast ( 10 m2/l)
Lõplik tugevus
: 1 päeva pärast
Teoreetiline katvus
. 7-10 m2/l
PINNA ETTEVALMISTUS
Pind peab olema suhteliselt kuiv ja stabiilne. Pind tuleb korralikult puhastada. Poorsetele
pindadele kanna esmalt Pegafix. Väga siledad tellispinnad tuleb esmalt kruntida kas
Pegalink-ga või 25% veega lahustatud Noxyde-ga. Kriidiga ( lubjaga) värvitud pinnad
tuleb pärast pesemist kruntida Pegafix-ga.
Augu , praod ja mõrad täita Elastofill-ga , seejärel tasanda ja puhasta korralikult. Kanna
seejärel 1-2 kihti värvi.
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KASUTAMINE
Enne kasutamist tuleb värv korralikult läbi segada.
VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE
Pintsel
Rull
Õhuga pihustamine
Kõrgsurvega pihustamine
Tööriistade puhastamine

: ja, kasutada lapikut pintslit
: ja, kasutada dispersiooni rulli
: ja, lahustada veega 3-5%
: ja, otsik 13-18, surve 180 bar,
Vajadusel lisada max. 5% vett
: veega

VÄRVIMISE TINGIMUSED
Minimaalne temperatuur 5 C ja maksimaalne relatiivne niiskus 80% .
MÄRKUSED



Biosan toodete kasutamine ei vabasta teid normaalse koristamise vajadusest.
Kuivamisaja pikendamiseks tuleks lisada 5-10 % Fair-Decor-i

Originaaltaaras kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.
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