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Kasutusvaldkond

Värvitud pind

Pinna 

ettevalmistamine

Pealekandmine

Sideaine

Tihedus, g/cm3

Viskoossus, Brookfield RV5/20

Kulumiskindlus

Vedeldamine

Tööriistad

Värvikulu

Kuivamisaeg

LOÜ sisaldus

Säilitamine

Pakend

LATEKS EKSTRA

Betoon-, kips- või puitlaastplaatidest 
lagede ja seinte värvimiseks, samuti 
krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud 
pindade värvimiseks. Värv on 
niiskuskindel, hea kattevõimega ja 
eriliselt valge.

 akrülaatdispersioon

1,40 - 1,45

9000 - 12000 mPa *s

Mitte alla 1000 tsükli

Ühekordsel katmisel 
2

1 liiter 7-12 m kohta.

Veega, kuid mitte üle 10% värvimassist

Pärast töö lõpetamist pesta tööriistad veega.

EÜ direktiiv 88/379/EEC. EÜ LOÜ sisalduse piirväärtused:(alaliik A/a) 30 g/L. Maksimaalne LOÜ 
kasutusvalmis värvis on < 30 g/L. Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/
EÜ. direktiiviga 1999/45/EÜ ja CLP-määrusega (EÜ)nr. 1272/2008. Töötamisel järgida 
tööohutusnõudeid. Silma sattumisel pesta rohke veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava 
meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 
89/686/EÜ.
Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. 
Vältida või minimaliseerida jääkida tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei soobi tavajäätmete 
hulka ja nõudb erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale 
jäätmekäitlejale.

vesidispersioonvärv hea 
kattevõimega ja eriliselt valge

LATEKS
 vesidispersioonvärv lagedele

Betoon-, kips- või puitlaastplaatidest 
lagede ja seinte värvimiseks, samuti 
krohvitud või klaaskiudtapeediga kaetud 
pindade värvimiseks.

Valge, täismatt

Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Õlivärviga värvitud pinnad puhastada peene liivapaberiga, pesta veega või 3% 
soodalahusega. Poorne pind kruntida.

1,45 - 1,50

9000 - 12000 mPa *s

Mitte alla 500 tsükli

Ühekordsel katmisel 
2

1 liiter 5-12 m kohta.

O
12 kuud kindlalt suletud nõus temperatuuril mitte alla + 1 C.

1.5 kg, 4 kg, 8 kg, 14 kg, 28 kg

Lagede värvimiseks kuivas ruumis. 
Väikese niiskuskindlusega.

Enne kasutamist tuleb värvi hoolikalt segada. 1-2 kihti värvi kantakse peale kas pintsli või .rulliga. Paigaldus temperatuur 
peab olema üle +5 C ja õhuniiskus mitte üle 80%.Esimese kihi värvimisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi 
mahust.Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada kuni 10% värvi mahust.

1,50 - 1,55 

9000 - 12000 mPa *s

Mitte alla 250 tsükli

Ühekordsel katmisel 
2

1 liiter 5-10 m kohta.

1.5 kg, 4 kg, 8 kg, 14 kg, 28 kg

LAELATEKS
vesidispersioonvärv lagedele

O
1 - 2 tundi temperatuuril +23 C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%.

1.4 kg, 3.7 kg, 7 kg, 14 kg, 28 kg

Ohutusnõuded

Keskkonnakaitse




