Trilux
Tõhus kattumisvastane värv, sobib kasutamiseks sulamitel
TOOTE KIRJELDUS:
Pakub kaitset keskmistes kattumist soodustavates tingimustes, kus on tarvis
tugevat, küürimiskindlat, kattumisvastast kaitset. Ideaalne kiiretele
mootorpaatidele, sõukruvidele, välistele juhtimisseadmetele ja veepiirile.
• Keskmise tugevusega, kõva, Biolux tehnoloogial põhinev orgaaniliste
aktiivsete biotsiididega unikaalne süsteem
• Kõva, küüritav viimistlus, mis võimaldab tõhusat puhastust.
• Võimaldab poleerimist, et saavutada eriti sile pinde
• Alumiiniumiga sobiv koostis
RAKENDUS JA KASUTAMINE:
Ettevalmistus

EELNEVALT KATTUMISVASTASE VÄRVIGA
TÖÖDELDUD PIND:
Heas korras: loputage puhta veega ja laske kuivada.
Juhul kui eelnevalt kasutatud kattumisvastane värv ei
ühildu või pole teada millist värvi kasutati, siis kruntige
Primocon’iga
Halvas korras: kasutage Interstrip’i, et eemaldada kõik
vanad kattumisvastase värvi jäljed.
KRUNTVÄRV: kõikide katmata alusmaterjalide
ettevalmistamise info on kirjas vastaval kruntvärvi
infolehel
KATMATA GRP: kasutage Gelshield 200 või Primocon’i
kruntimiseks
TERAS/RAUD: kruntige Interprotect’i või Primocon’iga
PLII: Etch krunt, seejärel Interprotect või Primocon
PUIT: soovi korral konserveerige Intertox’iga, kruntige
Interprotect’i või Primocon’iga.
ALUMIINIUM/SULAMID: Interprotect või Etch krunt,
seejärel Primocon

Meetod

Kandke katmist vajavale alale 2 kihti igal hooajal

Vihjed

Segamine: enne kasutamist segage hoolikalt
Vedeldi: YTA085 vedeldi Nr.3
Vedeldamine: ei ole soovitatav
Puhastaja: YTA085 vedeldi Nr.3
Õhuta pihustaja: rõhk 176-210 Bar, otsiku suurus:2180
Muu: Airmix (õhusegu) pihustaja kasutamiseks: rõhk 2,5

Bar, otsiku suurus 20-113. Kandke peale kogu välja
arvestatud värvikiht, isegi siis kui see peaks tähendama
ühe kihi lisamist. Hea tulemuse saavutamiseks on oluline
kanda peale õige paksusega värvikiht.
Olulised punktid

Et hoida ära enneaegset kattumist, veenduge, et peale
on kantud piisav värvikiht, juhindudes katvusest. Toote
min.temperatuur peaks olema 5ºC ja maksimaalne 35ºC.
Ümbritsev temperatuur peaks olema minimaalselt 5ºC ja
maksimaalselt 35ºC. Aluspõhja temperatuur peaks olema
minimaalselt 1ºC üle kondenseerumistemperatuuri ja
maksimaalselt 35ºC.

Ühilduvus/alus-

Sobib kasutamiseks kõigil pindadel, kaasa arvatud
eelnevalt sobivalt krunditud alumiiniumi/sulamitest ja
tsingitud pinnad. Sobib kasutada otse enamusel
kattumisvastastest värvidest eeldusel, et need on heas
korras.

Värvikihtide arv

2-3 pintsli või rulliga

Katvus

(teoreetiline)-10,50 m²/liiter pintsiga; 3,0 m²/liiter pihustiga

Soovitatav DFT
Soovitatav WFT

40 mikronit kuivanult
85 mikronit märjalt

Värvimismeetodid

õhuvaba pihusti, Airmix(õhusegu), pintsel, rull

TRANSPORDI, LADUSTAMISE JA OHUTUSE INFORMATSIOON:
Ladustamine

ÜLDINFORMATSIOON:Hoida kokkupuute eest õhuga
ning kõrgete ja madalate temperatuuride eest. Et värv
säiliks korralikult tuleb ta kasutuskordade vahepeal
õhukindlalt sulgeda ja hoida temperatuurivahemikus
5...35ºC. Hoida otsese päikesevalguse eest.
TRANSPORT:Trilux peab olema kindlalt suletavates
anumates nii tarnspordi kui ladustamise ajal.

Ohutus

ÜLDINE: sisaldab biocide’. Kattumisvastaseid värve tohib
ainult märglihvida. Ärge iialgi kasutage kuivlihvimist või
põletamist vana kattumisvastase värvi eemaldamiseks.
JÄÄTMEKÄITLUS: ärge visake tühje purke või värvi
ülejääke veekogudesse, vaid kasutage selleks ettenähtud
mahuteid. Enne ära viskamist tuleks värvidel lasta
kõveneda. Trilux jääke ei tohi hävitada läbi
olmejäätmekäitluskanalite.

