
"FARBEKRYL ISOLATOR"
ISOLEERIV VÄRV

Kasutusvaldkond/
Omadused

Pinna 
ettevalmistamine

Töötelmine

Sideaine

Kuivjääk, %

Viskoossus, RVТ 6/20

Tihedus

Läikiv, 600 Gardner

Töövahendid

Kulu

Kuivamisaeg

Hoiustamine

LOÜ sisaldus

Ohutusnõuded

Pakend

10000-12000 mPa*s

1,25-1,30 kg/L

Rull,pintsel,värvipihusti. Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega.

 ~6 - 10  m2/L ühe kihi värvimiseks.

Säilivusaeg - 2 aasta. Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5 C kuni +300 C. 
Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest.

EÜ direktiiv ЕС 88/379/ЕЕС ja 2004/42/ЕС sisalduse piirväärtused:(alaliik А/c,)40 g/L.Maksimaalne LOÜ kasutusvalmis 
värvis  on 0 g/L. Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas direktiiviga 67/548/EÜ, direktiiviga 1999/45/EÜ ja 
CLP-määrusega (EÜ) nr. 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältuda 
põhjendamatut riski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, 
vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal;peske pärast kasutamist käsi sobiva 
puhastusvahendiga. Värviga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett.

Mitte valada kanalisatsiooni, vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimiseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode 
on tavajääde, kui ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks 
keskkonnaluba omavake jäätmekäitlejale.

VESILAHUSTAV AKRÜÜL-ISOLATSIOONIVÄRV

1 L; 5 L; 10 L

Puutekuiv  2 - 4 tunniga. Ülevärvimiseks: 8 - 12 tundi. Täielik kuivamine 24 tunniga.
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Akrülaatvaik
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Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust,rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Sobiv 
temperatuur +10..+220C,lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Hallitanud kohad puhastad harja või kaabitsaga 
ja töödelda vahendiga "Solveoil Wash Clean". Varem värvitud pinnalt eemaldage mehaaniliselt vanad värvikihid, 
kriit ja lubi. Puhastage pind 3-5% soodapesulahusega  ja loputage hoolikalt veega. Metalldetailid puhastage 
roostest ja kruntida metallkrundiga. Mineraalplaate on soovitav värvida 6 kuud pärast paigaldamist. Tsement- ja tsementilubja 
segude kasutamisel fassaadi remontimisel peab remonditud pind kuivama enne värvimist 1...2 kuud. Vajadusel töödelge 
aluspinda dispersioon-immutuskrundiga.Mitte töödelda külmunud pindu.

Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Vajadusel kasutage värvi lisamiseks veepõhiseid pigmentpastasid. Värvida 2 
kihti rulli või pihustiga temperatuuril +10 ... 250 C ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib “Farbekryl 
Isolator” lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5 - 10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht 
kanda pinnale vedeldamata kujul.  Ärge kasutage külmunud aluspinna puhul.

• isoleerib nõe ja nikotiini
• hea kattevõimega
• ilmastikukindel
• kuivab pinnal kiiresti
• kauakestev 

Akrüülati isolatsioonivärv “Farbekryl Isolator” - kasutamine eelnevalt värvitud ja värvimata mustunud betoon-,pahtel- ja 
ehitusplaatidest pindadel, mida ei ole võimalik pesta ega muul viisil enne pindvärvimist pihustada. Seina- ja laepinnad 
nagu ka uksed, aknad ja muu siseruumide inventar. Värv isoleerib ja seob tõhusalt nõe ja nikotiini nagu ka näiteks 
veekahjudest põhjustatud värvilaigud 




