KATTUMISVASTASED VÄRVID
V
Muda,, vetikad, nuivähid, ussid ja muu saaste on meresõidul teie peamised nuhtlused. Need tekitavad
tekit
takistust, aeglustavad liikumist,, põletavad tarbetult kütust, vähendavad manööverdusvõimet, võivad
kahjustada laevakere ja lisaks tekitada keskkonnakahju, kui need satuvad uutesse elupaikadesse. Tagajärjed
võivad olla tõsised, mis tõestab, et kattumisvastane
kat
värv on väga oluline toode.
Saasteprobleem võib pisikeste geograafiliste liikumistega tohutult erineda. Isegi samas jahisadamas
jahi
võib igas
kais esineda erinevaid saasteprobleeme.
Meie valikus
alikus on kolm toodet, millest leiate kindlasti oma paadile sobiva.
Meie suure toimivusega kattumisvastased
attumisvastased värvide tootmisel kasutatakse ainulaadset võimendavat biotsiidi
tehnoloogiat, et hoida laevakere kuni 24 kuu jooksul kõige karmimates tingimustes puhtana.
puhtana

Kattumisvastane värv Premium+
Meie parimate omadustega erodeeruv kattumisvastane värv tagab kahe kihi korral
saastekaitse 18–24
18 24 kuud, et pikendada maksimaalselt teie merel viibimise aega.
Põhineb vaskoksiidil, mida on täiendatud lisabiotsiididega ülima tugevuse
saavutamiseks. Sobib jahtidele maksimaalse sõidukiirusega 30 sõlme.
Kattumisvastane värv Premium+ sobib kasutamiseks koos enamiku muude
kattumisvastaste värvidega. Kahtluse korral kontrollige esmalt Precisioni sobivustabelit.
Võib kanda enamik aluspindadele, v.a alumiiniumile.
Sobib ideaalselt kasutamiseks kõige probleemsemates saastepiirkondades.
• Kaitse 18–24
24 kuud (kaks
(kak kihti)
• Alus on 8 tundi pärast värvimist kasutusvalmis
• Ainulaadne lisabiotsiidi tehnoloogia ülimaks saastekaitseks
• Ühildub enamiku konkureerivate toodetega
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Kattumisvastane värv Premium A+
Heade omadustega erodeeruv kattumisvastane värv tagab kahe kihi korral saastekaitse
18–24
24 kuud, et pikendada maksimaalselt teie merel viibimise aega.
Lisaks suurepärastele kattumisvastastele omadustele toimib see tänu kõvemale
kattekihile hästi ka veepiiril oleva kihina. Sobib jahtidele maksimaalse sõidukiirusega 30
sõlme.
Precisioni kattumisvastane värv Premium A+ sobib kasutamiseks koos enamiku muude
kattumisvastaste värvidega. Kahtluse korral kontrollige esmalt Precisioni sobivustabelit.
Võib kanda
da enamik aluspindadele, sh alumiiniumile.
Sobib ideaalselt kasutamiseks kõige probleemsemates saastepiirkondades.
• Kaitse 18–24
24 kuud (kaks kihti)
• Alus on 8 tundi pärast värvimist kasutusvalmis
• Sobib alumiiniumist laevakerede jaoks
• Saadaval ka helevalgena
• Sobib kasutamiseks ka paadi veeliini märkmiseks

Kattumisvastane värv Performance
Üldotstarbeline erodeeruv kattumisvastane värv, mis pakub hea ühilduvuse ja
konkureeriva toimivuse kombinatsiooni.
Vaskoksiidil põhinev Precisioni kattumisvastane värv Performance
Performance sobib jahtidele
sõidukiirusega kuni 30 sõlme.
Sobib kasutamiseks kõige probleemsemates saastepiirkondades. Sobib suurepäraselt ka
magevee jaoks.
• Kaitse 12 kuud
• Ühildub enamiku teiste kattumisvastaste värvidega
• Alus on ilma täiendava ettevalmistuseta kasutusvalmis kuni 3 kuud pärast
pealekandmist
• Sobib ideaalselt ka magevee
mage
jaoks
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VÄRVIMISSKEEMID
Kattumisvastase värvi maksimaalseks ärakasutamiseks soovitame ilma pinnakatteta aluspinnale pealekandmisel
järgida järgmisi skeeme.

ÜHEKOMPONENTSETE TOODETE SKEEM
PRECISIONI
KATTUMISVASTANE
VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

PRECISIONI
KATTUMISVASTANE
VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE
KRUNT JA TÕKKEKIHT
(üks kiht)

KATTUMISVASTANE
KRUNT JA TÕKKEKIHT
(üks kiht)

OLEMASOLEV
KATTEKIHT
(kontrollige
sobivust)

GRP

PRECISIONI
KATTUMISVASTANE
VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE
VÄRV PREMIUM A+
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE
KRUNT JA TÕKKEKIHT
(kaks kihti)

PRECISIONI
KATTUMISVASTANE
VÄRV
(kaks kihti)
(kolmas kiht valikuline)

KATTUMISVASTANE
KRUNT JA TÕKKEKIHT
(kaks kihti)

KATTUMISVASTANE
KRUNT JA TÕKKEKIHT
(kaks kihti)

KATTUMISVASTANE
KRUNT JA TÕKKEKIHT
(üks kiht, vedeldatud
25%)

PUIT

ALUMIINIUM

TERAS

Enne tööde alustamist lugege aluspinna ettevalmistamise juhendit.
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Miks on tähtis kasutada toodet õiges koguses?
Erodeeruv kattumisvastane värv toimib mööda pinda liikuva vee
hõõrdumise tagajärjel, et tagada värvikihi kontrollitud
eemaldumine. Värvikihi erodeerumisel paljastatakse värske
biotsiid, mis tagab ühtlase tulemuse kogu hooaja vältel. Kui
kantakse peale liiga õhuke värvikiht, siis kulub see enne hooaja
lõppu ära ja võimaldab saastel kogunema hakata, kuna biotsiidi
kaitset enam pole.

Geelkiht

Tähtis on paati regulaarselt kasutada, et erodeerumisprotsess
saaks toimuda. Pikka aega kasutuseta seisvatel paatidel tekib
suur lahustunud värvikiht. See tähendab, et biotsiid on värvikihist
välja lahustunud, kuid järelejäänud värvikiht on jätkuvalt terve
takistades värske biotsiidi eraldumist. See vähendab toote
toimivust ja pinna stabiilsust, vajades suuremat ettevalmistamist
enne uue kihi pealekandmist.

Erodeerunud
kogus

Lahustunud kiht
Kampoli baasil kattumisvastane kiht
Krunt

VAJAMINEVA VÄRVIKOGUSE KALKULAATOR
Kattumisvastase värvi
kogus
kahe kihi jaoks (l)

PIKKUS
5 m / 16
jalga

7 m / 24
jalga

9 m / 30
jalga

11 m / 35
jalga

12 m / 40
jalga

15 m / 50
jalga

Mootorpaat

2,5

4,5

8,0

10,0

12,5

17,5

Pika kiiluga purjekas

2,5

4,5

7,5

9,5

11,5

16,0

Lühikese kiiluga purjekas

1,5

3,0

5,0

6,5

8,0

10,0

ALUSE TÜÜP

Väärtused on hinnangulised. Kohandatud koguste jaoks võtke ühendust meie klienditoega +372 56 201 960.
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KATTUMISVASTASED VÄRVID
OHUD, KUI KATTUMISVASTAST
VÄRVI EI KASUTATA

KANDKE ALATI SOBIVAT KAITSERIIETUST ... VT LK 32

• Väiksem aluse kiirus
• Suurem kütusekulu
• Väiksem manööverdusvõime
• Konstruktsioonikahjustuste ja
määrdumisjälgede oht
• Sissetungivate liikide ümberasustamine
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Kindad

Tolmumask

Kaitseülikond

Kaitseprillid

SOBIV
ALUSPIND

PAKENDI
SUURUSED

PAIGALDUSVAHEN
DID

VAJALIK
VEDELDI

SOBIVUS
VEEPIIRIST
KÕRGEMAL VÕI
MADALAMAL

KATVUS

KASUTUSVALMIDUS

TOIMIVUSTASE

Premium +

*****

10 m2/l

Kattumisvastane
vedeldi

3 tundi /
18 tundi

16+ tundi

8 tundi –
3 kuud

Madalamal

Värvirull

Teras
GRP
Puit

2,5 l
1l

Premium A+

****

10 m2/l

Kattumisvastane
vedeldi

3 tundi /
18 tundi

16+ tundi

8 tundi –
3 kuud

Madalamal

Värvirull

GRP
Teras Puit
Alumiinium

2,5 l
1 l 500
ml

Toimivus

***

10 m2/l

Kattumisvastane
vedeldi

3 tundi /
18 tundi

16+ tundi

8 tundi –
3 kuud

Madalamal

Värvirull

GRP
Teras
Puit

2,5 l
1l

KATMISAEG
(MIN/MAX)

TOOTE NIMI

PUUTEKUIV
/
LÕPLIKULT KUIV

KOKKUVÕTTEV TABEL

NÕUANDED
 Kattumisvastast värvi tuleb alati märglihvida, et minimeerida tolmu teket. Kuiva liivapaberi kasutamine
tekitab biotsiidi tolmu, mida teie ja teised kõrvalolijad ei taha sisse hingata.
 Kasutage kattumisvastaste värvide kasutamisel alati nõuetekohast kaitsevarustust. Kasutage kindaid, tolmumaski,
kaitseprille ja -ülikonda.
 Kui olemasoleva katte puhul on näha värvikihi lagunemist
lagunemist või süvendite teket, tuleb vana värvikiht eemaldada
kuni krundini, aluspinnani või stabiilse kihini. Seda selleks, et uus kattumisvastane värv ei hakkaks kohe maha
kooruma, kui jaht vette lastakse.
 Ärge muretsege, kui te pärast kattumisvastase värvi pealekandmist
pealekandmist aluse vettelaskmisaega ületate. Lihtsalt peske
kattumisvastast värvi madalsurvepesuriga ja hõõruge kergelt käsnaga. See eemaldab kõik saasteained, mis
võivad takistada kattumisvastase värvi toimet, aktiveerides pinna uuesti.
 Enne kasutamist tuleb
b kattumisvastast värvi alati segada, kuna rasked komponendid võivad olla purgi põhja vajunud.
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KATTUMISVASTASE VÄRVI
PEALEKANDMINE
Kui paat tõstetakse
veest välja ...

!

KEEMILISED EMALDUSVAHENDID
VÕIVAD AIDATA KATTUMISVASTASE
VÄRVI EEMALDAMIST, KUID
VEENDUGE, ET SEE EI KAHJUSTAKS
GEELKATET

2. Kas värv koorub?

1.

Peske seda
survega mageveega.

JAH

EI

Hõõruge
kaabitsaga lahtine
värv maha.

Kasutage 180 jämedusega
märga ja kuiva liivapaberit
pinna silumiseks.

või valige lihtsam variant ja laske asjatundjal
laevakere puhastada

3.

Tagage alati jäätmete
nõuetekohane kogumine
ja kõrvaldamine
kattekihtide eemaldamisel.
(Järgige BCF-i kattekihtide
eemaldamise juhendit.)

Katke maapind
jäätmete
kogumiseks.

Segage
kattumisvastast värvi
vähemalt 5 minutit.

4.

KASUTAGE ALATI VAJALIKKU
ISIKUKAITSEVARUSTUST, VT LK 32

Kaitseprillid

Tolmumask

Kindad

5.

Või pintslit, et
kattumis-vastane
värv peale kanda.

6.

Kaitseülikond

Kandke värv peale.
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Kasutage lühikeste
karvad/harjastega
rulli.

Laske min 8 tundi ja
max 3 kuud kuivada
enne vettelaskmist.

Kuni 18 kuud

purjetamisrõõmu.

SOBIVUSTABEL
UUS kattumisvastane värv
Vana kattumisvastane värv

Vasekiht
Tiger Xtra
Cruising Performer

HEMPEL

Aluxtra
Ocean Performer

LEGEND

PRECISION
Premium A+

Premium +

Performance

Eemaldage kate kuni
stabiilse krundini.
Märglihvige ning kandke
peale kattumisvastane
krunt ja tõkkekiht.
Märglihvige vana
kattumisvastast värvi ja
kruntige kattumisvastase
krundi ja tõkkekihiga.

Hard Racing
Broads
Silic One
Mille Prop
Micron Extra 2
Trilux 33

Märglihvige vana
kattumis-vastast värvi ja
kandke peale valitud
Precisioni kattumisvastane
värv.
Võtke ühendust
Precision tehnilise
tugiliiniga.

INTERNATIONAL

Interspeed Ultra 2
Cruiser Uno EU
Cruiser Bright White
Boatguard EU
VC 17M Extra - Graphite
VC Offshore
Micron Optima

PRECISIO
N

Micron WA
Premium A+
Premium +
Performance
031 Samurai
33 Shogun
SEAJET

Soovitame eemaldada
perioodiliselt kõik
kattumisvastase värvi
kihid kuni krundini, et
vältida liigse kihi
tekkimist.
Vastasel juhul võib see
kiht laevakere küljest
eemalduda.

34 Emperor
037 Coastal
38 Taisho
39 Platinum
PellerClean
Tundmatu kate

KATTEVÄRVI REEGEL
Kattevärve võib reeglina
omavahel koos kasutada,
kuid pidage alati meeles
järgmist.
Ühekomponentset värvi
võib kasutada
kahekomponentse peal,
kuid mitte kunagi
vastupidi.
Kahekomponentse värvi
tugev lahusti võib
põhjustada
ühekomponentse värvi kihi
pehmenemist.
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