
Color LA Color LA 
- Color LA -- Color LA -  
- Silikoonvaiguvärv -- Silikoonvaiguvärv -
"Ehtne" silikoonvaiguvärv kaitsva kilega vetikatest ja seentest
ohustatud pindadele

VärvitoonVärvitoon SaadavusSaadavus
Tarnitatavad pakendid 48 32

Pakendi kaalPakendi kaal 5 l5 l 12,5 l12,5 l

Pakendi tüüp Ämber K Ämber K

Pakendi kood 05 13

Artikli numberArtikli number

valge 6400 ◼ ◼

Värvitooni kollektsioon 6430 ◼ ◼

Erivärvitoonid* 6429 ◼ ◼

KuluKulu u 0,2 - 0,25 l/m² iga töötluskorra jaoks
Vajalik 2 tööetappi.
Kulu võib varieeruda sõltuvalt pealispinna omadustest.
Täpne kogus arvestada välja piisavalt suure proovipinna alusel.

KasutusalaKasutusala Poorsed, mineraalsed ehitusmaterjalid välistingimustes■
Kandvad silikaat-, silikoon- ja dispersioonpinnakatted■
Kunstvaikkrohvid■

OmadusedOmadused vett tõrjuv w ≤ 0,1 kg/(m² h ∙ )■ 0,5

äärmiselt veeauru hajutav s  ≤ 0,05 m■ d

ei takista karboniseerimisreaktsiooni■
pingevaene■
matt, mineraalse iseloomuga■
Madal kaduvus saastusele■

Toote andmedToote andmed TarnetingimusedTarnetingimused■

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 6400
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Nimetatud väärtused kujutavad endast tüüpilisi toote omadusi ja neid ei käsitleta kui kohustuslikke toote
spetsifikatsioone.

Sideaine Madalmolekulaarne silikoonvaigu emulsioon, puhas
akrülaat-dispersioon

Tihedus (20 °C) 1,45–1,53 g/cm³ sõltuvalt värvitoonist

Viskoossus 3000 mPa∙s

Pigment Värvikindlad, leelisekindlad oksiidpigmendid

pH-väärtus u 8,5

Reageerinud olekus.Reageerinud olekus.
Veeauru läbilaskvus s  ≤ 0,05 m

Veeneeldumistegur
(DIN EN 1062-3)

w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h )

Läikeaste Matt, mineraalne olemus

■
d

0,5

VõimalikudVõimalikud
süsteemitootedsüsteemitooted

Primer HF Primer HF (6438)(6438)

Primer H Primer H (0642)(0642)

Primer Hydro HF Primer Hydro HF (0725)(0725)

Silikoonvaiguvärv LA Silikoonvaiguvärv LA (0560)(0560)

[reinigungsprodukte_6400][reinigungsprodukte_6400]

Töö ettevalmistamineTöö ettevalmistamine Nõuded aluspinnaleNõuded aluspinnale
Kandev, kuiv, puhas, tolmuvaba ja pragudeta
Ilma ehitust kahjustavate sooladeta.

■

EttevalmistamineEttevalmistamine
Kandvad mineraalsed aluspinnad kruntida Primer H-ga.
Liivased, tugevalt nakkuvad aluspinnad kruntida Primer HF või Primer Hydro HF-ga.
Vajadusel tasandada struktuur tootega Color LA Fill.

■

TöötlemineTöötlemine

Materjal korralikult läbi segada.
Katta pind sobivaid töövahendeid kasutades.
Ooteaeg tööetappide vahel vähemalt 6 tundi.

Juhised töötlemiseksJuhised töötlemiseks
Materjali, keskkonna ja aluspinna temperatuur: min +5 °C kuni max +25 °C

■

TöötlemisjuhisedTöötlemisjuhised Kõrval olevad puitdetailid ja plastid, mis ei tohi tootega kokku puutuda, tuleb kinni katta.
Üksteisega kokkupuutuvatel pindadel kasutada ainult sama partiinumbriga toodet.
Intensiivsete värvitoonide nagu kollane, punane jne. katvus võib pigmentide tõttu
halveneda. Vajadusel kanda peale veel üks kiht.
Kaitske värskelt töödeldud pindu kaldvihma, tuule, äikesekiirguse ja kaste eest.

JuhisedJuhised Kõrvalekalded kehtivatest eeskirjadest tuleb kokku leppida.
Projekteerimisel ja teostamisel järgige oleasolevaid kaitsetunnistusi.
Looge alati proovipind!

Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 6400
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Töövahendid/puhastamineTöövahendid/puhastamine Pintsel, suure pinna kattevahend, lambanahast rull ja õhuvaba pihustusseade

Puhastage töövahendid kohe peale kasutamist veega.
Eemaldada värvipritsmed värskes olekus veega.

Remmersi töövahendidRemmersi töövahendid
Collomix WK 90/500 S Collomix WK 90/500 S (4448)(4448)

Flächenstreicher Flächenstreicher (4540)(4540)

Farbrolle FC Farbrolle FC (4913)(4913)

Rollerbügel Rollerbügel (4449)(4449)

Epoxy-Rolle Epoxy-Rolle (5045)(5045)

Kana® KanaClassic Eckenpinsel Kana® KanaClassic Eckenpinsel (4541)(4541)

Ladustamine/säilivusaegLadustamine/säilivusaeg Suletud originaalanumas jahedas, kuivas ja külma eest kaitstuna vähemalt 12 kuud.

Ohutus/RegulatsioonidOhutus/Regulatsioonid Täpsema info ohutuse kohta transpordil, ladustamisel ja töötlemisel, samuti utiliseerimise
ja ökoloogia kohta leiate kehtivalt ohutuskaardilt.

Isikukaitsevahendid Pihustades kasutada maski P2 ja kaitseprille. Kandke sobivaid kaitsekindaid ja -riideid.

Jäätmekäitlusjuhis Suuremad tootejäägid tuleb utiliseerida vastavalt nõuetele originaalpakendis. Täielikult
tühjendatud pakendid tuleb viia ringlussevõtusüsteemi. Ei tohi käidelda koos
olmeprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. Ärge tühjendage äravoolu.

Biotsiidide määrus Kaitsmaks kaitsekihti mikrobioloogilise saaste (jallitus, vetikad) eest sisaldab biotsiitset
toimeainet oktilinoon (ISO) , Terbutriin , tsinkpüritioon kattekihi kaitseks mikroobsete
organismide eest (vetikad, hallitus jne). Järgige tingimata töötlemisjuhiseid!

VOC-sisaldus
(2004/42(EG)

EU-piirmäär sellele tootele (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).
See toode sisaldab: < 40 g/l VOC.

Juhime tähelepanu sellele, et eespool ära toodud
andmed/ praktikapõhised või laboriandmed on välja
selgitatud orienteeruvad väärtused ja seega
põhmõtteliselt mitte siduvad.

Seega kujutavad need andmed endast üksnes üldisi
juhiseid ja kirjeldavad meie tooteid, samuti annavad
infot kasutamise ja pinnalekandmise kohta.
Seejuures tuleb arvestada sellega, et

erisuste, samuti vastavate töötingimuste, kasutatud
materjalide ja ehitusobjektide paljususe tõttu ei saa
käsitleda igat üksikjuhtu. Seepärast soovitame
kahtluse korral teha materjaliga proovikatmine või
pöörduda meie poole.

Kui meie kui tootja ei ole selgesõnaliselt kirjalikult
kinnitanud toote omadusi vastavaks lepinguliseks
kasutusotstarbeks, siis ei ole

rakendustehnilise nõustamine või juhendamine, ka
kui see toimub parema teadmise jägi, mitte mitte
mingil juhul siduv. Muus osas kehtivad meie üldised
müügi- ja tarnetingimused.

Uue tehnilise infolehe väljaandmisel asendab
tehnilise infolehe uus versioon senise infolehe.

Tehniline infolehtTehniline infoleht
Artikli number 6400
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