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Veega lahustatav bakteritsiidne 2- komponendiline epoksiidvärv. 

Sisetöödeks. Mõeldud seinte ja lagede värvimiseks ruumides , kus on  kõrged 

hügieeninõuded ja lisaks sellele on vajalik abrasioonikindlus. 

 

Värvi iseloomustus:  väga vastupidav  –  eriti kõrge abrasioonikindlus  –  

vastupidav õlidele ja lahustitele  –  lahustivaba  –  peaaegu lõhnatu  –  pindu lihtne 

puhastada ja hooldada . 

 

TEHNILISED ANDMED 

Läige                                             :    keskmine läige ( 60%) 

Värvitoonid                                   :  valge +  toonitav( pastelsed toonid) 

Tihedus                                          :  1,45 g/cm3 ( segul ) 

Kuivaine sisaldus                          :   mahus 48-50% 

                                                           kaalus 64-66%  

LOÜ                                              :   0 g/l 

Värvikihi paksus       märg            :   140 mkm ( 7 m2/l ) 

                                  kuiv            :    70   mkm  ( 7 m2/l ) 

Leektäpp                                       :   ei ole tuleohtlik 

Kuivamise aeg     * tolmukuiv      :    3 tundi 

(20 C / 50%)        * ülevärvitav     :   24 tunni pärast 

                         *lõplik kuivamine :   7 päeva pärast 

Märkused                                          *  8-10 C juures ülevärvitav 48 tunni pärast! 

                                                           *  segu kasutamisaeg on 2 tundi 

Värvikulu                                       : 7 m2/l sõltuvalt pinnast ,kanda peale 2 kihti 

 

 

Värvimine ja värvimistingimused 

 

Ümbritsevad tingimused               : õhu temperatuur min. 8 C ja  

                                                        õhuniiskus < 80% 

Lahustamine                                   :  veega 
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BIOSAN AQUA PLUS   

    

 

Tööriistade puhastamine                    :  veega 

Rulliga/pintsliga                                 :  1.kiht lahustada max. 10% veega 

                                                               2. kiht mitte lahustada 

Õhuga pihustamine                            :  ei 

Kõrgsurvega pihustamine                  : ja, otsik 21-23, surve 220 bar 

                                                              1 kiht lahustada max. 10% veega 

                                                              2 kiht lahustda max. 5 % veega 

 

Eripärad                                             :   5l värviga katab umbes 35m2; 

                                                              komponendid segada mehaaniliselt; 

                                                               värvitud ruumi hästi ventileerida; 

                                                               BIOSAN värvide kasutamine ei 

                                                               vabasta ruumide normaalse 

                                                                puhastamise vajadusest. 

 

PINNA ETTEVALMISTUS 

 Segu valmistamiseks komponendid A ja B korralikult segada. Värvitav pind peab olema 

puhas ja kuiv. BIOSAN AQUA PLUS-i võib kanda otse enamikule  mineraalsetele 

pindadele ( vana betoon, keraamilised plaadid, klaas ) 

Uus betoon või poorne betoonpind tuleks puhastada eelnevalt „betoonpiimast” ja selleks 

võib kasutada SURFA ETCH 108.  

 

BIOSAN AQUA PLUS-i ei tohi kanda painduvatele ja liikuvatele pindadele. 

Poorsetele pindadele kanda esimese kihina parema nakkuvuse tagamiseks BIOSAN 

AQUA PLUS  lahustatult 10-20% veega. 

 

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat. 
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