EASYCARE
WOOD&METAL

Kriimustuskindel puidu- ja metallivärv
- Kriimustuskindel tehnoloogia Scratch Resist technology (katsetatud standardi EVS-EN ISO 1518-1:2011 järgi)
- Eriti vastupidav õli ja rasvaplekkidele.
- Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (katsetatud standardi EN 71:3:2013 järgi)

Toote omadused

Matt veepõhine alküüdvärv, kuivab kiiresti ja seda on kerge pinnale kanda. Toode
sobib mööbli, uste, akende, radiaatorite ning muude puidust ja metallist pindade
värvimiseks nii siseruumides kui ka õues. Sobib eelnevalt õlivärviga kaetud pindade üle värvimiseks.
Värvkate on kriimustuskindel (katsetatud standardi EVS-EN ISO 1518-1:2011 järgi) ja kulumiskindel. Värvitud pinda on hiljem kerge hooldada. Erinevalt lahustipõhistest alküüdvärvidest ei kollastu veepõhine värv EasyCare Wood & Metal aja
möödudes, vaid säilitab oma esialgse tooni. Toode sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (katsetatud standardi EN 71:3:2013 järgi).

Otstarve

Toode sobib mööbli, uste, akende, aknalaudade, liistude, samuti krunditud metallpindade (nt torude, radiaatorite) värvimiseks.

Aluspind

Uued ja varem alküüd- või õlivärviga kaetud puit- ja metallpinnad, puitkiud- ja
puitlaastplaadid nii siseruumides kui ka õues.

Pinna ettevalmistus

Eemaldage vana koorunud värv ja nõrgalt nakkuvad pinnakihid, kuni saavutate
kindla aluspinna. Eemaldage metallpindadelt hoolikalt rooste ja lihvige puitpindade teravad servad ümaraks. Parema nakkuvuse saavutamiseks karestage varem
õli- või alküüdvärviga kaetud pind liivapaberiga. Täitke aluspinna praod ja ebatasasused sobiva Sadolini pahtliga. Lihvige pahteldatud pind siledaks ja eemaldage sellelt tolm.
Aluspind peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuvaba. Puhastage pind leige või
sooja veega. Väga määrdunud pinnal kasutage spetsiaalset pesuvahendit.

Kruntimine

Immutage õues asuvad varem töötlemata puitpinnad värvitu puidukaitsekrundiga
Pinotex Base BPR või Pinotex Wood Primer BPR. Eemaldage metallpinnalt lahtine rooste ja kruntige see kohe sobiva metallikrundiga.

Lõppviimistlus

Segage värv enne kasutust hästi läbi. Kandke värv EasyCare Wood & Metal pinnale - uuele pinnale 2 värvikihti, krunditud või varem värvitud pinnale 1–2 kihti.
Värv EasyCare Wood & Metal on kasutamiseks valmis. Esimese kihi jaoks võib
värvi vajaduse korral puhta veega lahjendada (kuni 10% mahust). Viimane kiht
värvige lahjendamata värviga. Vajaduse korral lihvige pinda enne iga järgmise
värvikihi pealekandmist kergelt peene liivapaberiga.

Pinna puhastus

Puhastage värvitud pinda puhta veega, vajaduse korral ka neutraalse või kergelt
aluselise (pH 7–8) pesuvahendiga. Pesuvahendi kasutamise korral peske pind
pärast hoolikalt puhta veega üle, sest värvikiht võib aluselise pesuvahendi mõjul
pehmeks ja matiks muutuda. Kasutage pinna puhastamiseks pehmet harja või
lappi. Vältige tugevalt aluseliste pesuvahendite ja jäikade harjade kasutust.
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uretaanitud alküüdemulsioon

Läige (Gardner, 60°)

matt

Katvus

~ 8 m2/l, olenevalt pealispinna imavusest

Kuivamisaeg (23 °C, RH 65%)

2-3 tundi – tolmukuiv, 6-8 tundi - ülevärvitav

Vedeldi

vesi

Toonimine

Acomixi toonimissüsteem, baastoonid BW ja BC

Tööriistad

pintsel, rull

Tööriistade pesu

veega kohe pärast värvimise lõpetamist

Hoidmine

suletud pakendis kuivas ja jahedas kohas (üle +5 °C) 3 aastat

Pakend

BW valge baas – 0,7/2,75/4,7 l; BC värvitu baas toonimiseks – 0,65/2,56 l

Soovitusi tööks

Õhu ja pinna temperatuur peab värvimise ajal olema 10–25 °C (soovitatav

+18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40–80% (soovitatav 65%). Vältige värvimist otsese päikese käes. Kui pinna temperatuur on lubatust kõrgem, võib värv liiga kiiresti
ära kuivada ja pinnale võivad jääda pintsli jäljed. Kõrge õhuniikuse ja madala
temperatuuri korral pikeneb värvi kuivamisaeg.
Värvitud pind peab olema korralikult kuivanud enne järgmise kihi pealekandmist.
Suuri pindu tuleb värvida ilma katkestuseta. Katkestusi võib teha vaid nurkades.
Värvige eriti hoolikalt puitlaudade otsi, sest sealtkaudu tungib niiskus puidu sisse
kõige kiiremini.

Tööohutus

 öötada hästi õhutatavas ruumis. Vältida sattumist nahale ja silma. Allaneelamise
T
korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata värvi pakendit või etiketti. Hoida
lastele kättesaamatus kohas. Värvikihi lihvimisel või termilisel töötlemisel võib erituda tervisele kahjulikku tolmu ja/või suitsu. Töötage korralikult ventileeritavas
kohas ja kasutage isikukaitsevahendeid.
ELi lubatud LOÜ piirväärtus tootes (alagr A/d) on 130 g/l. LOÜ maksimaalne kogus
tootes on 70 g/l.

Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus

 eale värvimist sulgege värvinõu korralikult. Enne tööriistade pesemist eemaldage
P
neilt värvijääk. Ärge valage toodet kanalisatsiooni ega veekogudesse. Vedel värvijääk tuleb toimetada ohtlike ainete kogumispunkti. Ümbertöötluseks võib ära anda
üksnes täiesti tühja taara.

Tootja

Akzo Nobel Baltics, Eesti.

Esindaja

 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn tel.6 305 299
A
info.ee@akzonobel.com

Toote kirjelduses esitatud andmed on saadud laboratooriumi tingimustes, sellepärast võivad tegelikud andmed pinna teistsuguse katmisviisi, ilmastikutingimuste jm tõttu neist mõnevõrra erineda. Esitatud informatsioon on ette nähtud abiks toodete ja
töömeetodite valimisel. Esindaja ei vastuta kahju eest, kui toodet on kasutatud vääralt või mitte otstarbe kohaselt. Täpsemat
teavet saab esindajalt. Me jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma eelnevalt teatamata.
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