METALLIC
Metallikvärv
-- Jätab pinnale sädeleva ja peegeldava efekti
-- Isikupärane ning unikaalne tulemus
-- Hea pesukindlusega

Toote omadused

 eepõhine, osaliselt läbikumav dekoratiivvärv, mis annab pinnale sädeleva meV
talse läike. Toodet on lihtne kasutada ning sõltuvalt valitud töövahendist (pintsel,
pihusti, looduslik käsn) saab luua ainukordseid seinapindu. Metallikvärv on toonitav.

Kasutuskoht

 oode on mõeldud seinte ja lagede, samuti puit- ja metallmööbli, liistude, pildiT
raamide jm kujunduslike elementide efektvärvimiseks elu-, kontori- ja ühiskondlikes ruumides. Tänu heale kulumiskindlusele sobib värvi kasutada ka sagedast
puhastamist nõudvates ruumides, nt trepikojas ja koridoris.

Aluspind

 obib kasutada sisetööl uue ja varem värvitud krohv-, betoon- ja tellispinna, kipsS
plaadi, samuti eelnevalt viimistletud (krunditud) metall- ja puitpinna ning puitlaast- ja puitkiudplaadi värvimiseks.

Pinna ettevalmistus

 luspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puA
hastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Õli- või alküüdvärviga kaetud pind
karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga. Pinnas olevad augud ja praod
täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks,
eemaldada lihvimistolm.

Kruntimine

 oorne, nt pahteldatud või eelnevalt värvimata pind kruntida 1 kihi värviga StopP
grund või Start Latex. Vajadusel vedeldada värvi puhta veega (kuni 10% mahust).

POOLLÄIKIV

6h

12-15
m²/l

 lküüd- või õlivärviga kaetud pind, samuti tööstuslikult lakitud või värvitud pind
A
ning eelnevalt töötlemata puitkiud- ja puitlaastplaat kruntida värviga Bindo Base.
Kruntvärv parandab naket kattevärvi ja aluspinna vahel ning vähendab kattevärvi
kulu.
 arem värvimata puitmööbel ja –detailid kruntida värviga Master Base või Bindo
V
Base, korrosioonialtid metallpinnad sobiva metallikrundiga.
Lõppviimistlus

Esmalt katta kogu pind 1-2 kihi sobivas toonis alusvärviga Bindo 3 (laed),

Bindo 7 (seinad) või Master Novus (puit- ja metallpinnad).
 äiskatva metallikpinna saamiseks katta järgnevalt pind 2 kihi, läbikumava pinna
T
saamiseks 1 kihi värviga Metallic. Sõltuvalt soovitud efektist kanda värv pinnale
kas pintsli, rulli või loodusliku käsnaga. Suured seina- ja laepinnad värvida pihustiga. Kuna metallikvärv on läbikumav, aitab pihustiga värvimine vältida rullijälgede
kohatisest ülekattest tingitud ebaühtlast pinda.
 ärv Metallic on kasutusvalmis. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Erinevaid
V
värvitoone, töövahendeid ning värvimistehnikaid kasutades saab pinnale anda
kordumatu ilme.

10-25°C

Seina- ja laevärvid

Tehnilised andmed
Kasutuskoht

kuivad ruumid sisetööl

Sideaine

akrülaat-dispersioon

Läige (Gardner, 60°)

poolläikiv

Katvus

12-15 m²/l sõltuvalt pinna imavusest ja loodavast efektist

Kuivamisaeg (23ºC, RH 65%)

tolmukuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 6 tunni pärast

Vedeldi

vesi

Toonimine

Acomix toonimissüsteem, baastoon värvitu

Töövahendid

pintsel, rull, pihusti, looduslik käsn

Töövahendite puhastamine

veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine

hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend

1 L / 2,5 L

Pinna puhastamine

 õpliku kiletugevuse saavutab lateksvärv tavaoludes 3-4 nädala jooksul peale värL
vimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset
puhastamist.
 äärdunud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast vett, vajadusel ka neutM
raalseid puhastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinna puhastamiseks kasutada pehmet švammi või lappi; vältida
tugevakiulise harja kasutamist.

Soovitused värvimiseks

 õutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C),
N
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam
temperatuur või tuuletõmbus värvimise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.
 ihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida
K
ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem töödeldav ning ei kuivaks enne, kui on jõutud
luua soovitud muster. Värvi esmakordsel kasutamisel või enne uudse efekti loomist on soovitav toodet proovida esmalt väiksemal pinnal.

Tööohutus

 öötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. KeT
mikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

 öö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldaT
da liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult
täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Holland.

Esindaja

 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299,
A
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise
meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja
ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Seina- ja laevärvid

www.sadolin.ee

