MARINE GLOSS
TOOTELEHT

TOOTE KIRJELDUS
Teamaci Marine Gloss on kõrge kvaliteediga, modifitseeritud alküüdvaigul põhinev mariinviimistlusvärv. Suurepärase läike ja kattuvusega.
KASUTUSALA
Teamac Marine Gloss sobib kõikidele merenduslikele pindadele: laeva sildadele kirjutamiseks,
samuti tekiosade värvimiseks, paatide, jahtide ja laevade lõppviimistluseks.
AILABILITY:
LÄIGE
Läikiv
COLOUR:
VÄRVITOONID
Tutvu Teamac Marine viimistlusvärvide värvikaardiga või helistaga tehnilisele toele täpsema
teabe saamiseks. Erivärvide tellimine RAL koodide alusel. Segamiseks pöörduge maaletooja
poole!
TYPICAL S.G. (SPECIFIC GRAVITY):
VÄRVIKULU
12 m²/l (värvikihi paksus 30 mkm);
Tegelik värvi kattuvus võib olla madalam kui märgitud. Kattuvus sõltub aluspinna poorsusest ja
karedusest ning materjali pealekandmise viisist.
KUIVAMISAEG
Puutekuiv – 4 tundi temperatuuril 20°C.
Tugevasti kuivanud - 12 tundi temperatuuril 20°C.
Täielikult kuiv – 5-7 päeva temperatuuril 20°C.
ÜLEVÄRVIMISEAEG
12 tundi või üle öö.
D
PEALEKANDMINE
Piirangud pealekandmise viisis puuduvad.
Teamac lahusti nr.14 (maksimaalselt 10% mahust).
Ülevärvimise aeg 12 tundi.
PPLICATION SPECIAL CONDITIONS:

M
VÄRVITAVA PINNA ETTEVALMISTAMINE
Kõik pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja saasteainevabad. Värvitud pinnad peavad olema
puhastatud rasvavast ja liivapaberiga lihvitud, et kindlustada värvi püsimine.
SEGAMISJUHISED
Segage korralikult enne kasutamist.
PEALEKANDMISE TINGIMUSED
Nagu ette nähtud normaalses värvimispraktikas. Vältimaks värvi pealekandmisel pinna rikkumist,
tuleb kindel olla, et keskkonna temperatuur oleks üle kastepunkti. Kinnistes ruumides tuleb
tagada ventilatsiooni toimimise nii värvimise kui kuivamise ajal.
EELNEV KIHT
Teamac Marine Undercoat või Teamac Metaclor Primer.
JÄRGNEV KIHT
Teamac Marine Gloss.
LISAINFO JA DOKUMENTATSIOON
Toote ohutus sertifikaat SDS 10228
Telefon +372 601 2880
Teamac toodete tehniline tugi (inglise keeles):
Telefon: +44(0)1482 320194; e-mail: info@teamac.co.uk
TOOTJA
Teal & Mackrill Ltd. Lockwood Street, Hull HU2 0HN, UK
www.teamac.co.uk
MAALETOOJA
Pro Marine Trade OÜ. Pärnu maantee 160C, 11317 Tallinn
Telefon: +372 56 201 960, +372 601 2880
e-mail: promarine@promarine.ee
www.promarinetrade.comIN

Informatsioon sellel tootelehel põhineb meie kogemusel ja põhineb meie parimal teadmisel. Garantiid ei saa värvi
kandmisele tootja anda, sest värvimistingimused ei ole tootja kontrollitavad. Tooteleht ei ole detailne, täpse
spetsifikatsiooni jaoks või kahtluste korral pöörduge maaletooja poole.

