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Knauf Siliconaharz-EG-Farbe / Farba Siliconowa
Ühtlustav silikoonvärv

Toote kirjeldus

Kasutusala

Omadused

Fassaadivärv Knauf Siliconaharz-EG-Farbe on
hoolikalt valitud akrüül- ja silikoonvaikude
dispersioonide ja modifikaatorite segu. Ette nähtud
fassaadide kaitsmiseks vee ja UV-kiirguse
kahjustava mõju eest tavalistel, soojustussüsteemi
kuuluvatel aluspindadel.

Ühtlustav silikoonvärv on ette nähtud fassaadide
kaitsmiseks ilmastiku mõju eest. Värvi omadused
tagavad niiskuse kiire aurustumise pinnalt kaitstes
nii tõhusalt välise niiskuse eest. Värviga tuleb katta
kõik mineraalsed õhekrohvid, mis on kantud hoonete
välisseinte soojustuse liitsüsteemide Knauf Termo
Plus P ja Knauf Termo Plus M pindadele. Samuti
sobib ühtlustav silikoonvärv akrüül-, silikoon- ja
silikaatkrohvideag kaetud pindade ülevärvimiseks,
kui on vajalik värvikihi hea väljanägemine ja vastupidavus. Knaufi ühtlustava silikoonvärviga kaetud
fassaade tohib pesta madalsurvepesuriga.

■ Laseb suurepäraselt auru läbi.
■ Vastupidav UV-kiirgusele.
■ Tagab värvide püsivuse.
■ Igat liiki krohvipindade uuendamiseks.
■ Veekindel.
■ Vastupidav vetikatele, sammaldele ja seentele.

Säilitamine
Ladustada kaubaalustel, kuivades tingimustes ja
originaalpakendites. Kaitsta otsese päikesekiirguse
ja külmumise eest. Parimad omadused 12 kuud
valmistamise kuupäevast.
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Kasutusjuhised
Aluspinna ettevalmistamine
Knaufi ühtlustavat silikoonvärvi võib kasutada
järgmistel kandvatel, tasastel, kuivadel ja puhastel
aluspindadel:
■ õhukesekihiline mineraal-, akrüül-, silikoon- ja
silikaatkrohv (kuivanud vähemalt 7 päeva);
■ aluspinnaga hästinakkunud tugevad värvikihid.

Töö käik
Enne värvi pealekandmist segage anuma sisu
segutrelli abil korralikult läbi. Kasutage segatud
värv ära lühikese aja jooksul. Valget aluskrohvi
tuleb värvida vähemalt kaks korda, toonitud krohvi
värvimiseks piisab ühest korrast. Järjestikuste
kihtide pealekandmise vahele peab jääma
vähemalt 8–12 tundi. Jälgige, et värv kantakse
peale ühtlaselt.

Vajadusel võib värvile lisada kuni 10% vett esimese
krundikihi tegemiseks. Sellisel juhul segada korralikult
läbi. Ärge kasutage roostes anumaid ega tööriistu.
Tehke üks tööpind korraga katkematult valmis,
kasutades sama partiinumbriga (leiate selle pakendilt)
värvi või segades omavahel läbi erinevatest partiidest
pärinevate anumate sisu. Aknad, uksed jt pinnad,
mis jäetakse värvimata, tuleb hoolikalt kinni katta (nt
kilega). Katke kinni ka põõsad, muud taimed jne.
Juhuslikud värvipritsmed peske kohe veega maha.
Peske töövahendid korralikult veega puhtaks kohe
pärast kasutamist.

Märkused
Töid tuleb teha kuivades tingimustes, kui õhu ja
töödeldava pinna temperatuur on +5 °C kuni +25
°C. Kõik andmed on esitatud tingimustel, kui temperatuur on +23 °C ja suhteline õhuniiskus 60%.
Teistsugustes tingimustes peab arvestama värvi
mõnevõrra kiirema või aeglasema kuivamisega.
Mittepõlev toode. Ei ole liigitatud ohtlikuks materjaliks. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas.
Hoida toodet külmumise ja päikesekiirguse eest.

Soovitused
Värvi ei tohi kanda tugeva päikesekiirguse käes
olevatele pindadele. Ärge segage materjali muude
värvidega. Kaitske värvitud pinda sademete eest
kuni täieliku kuivamiseni. Kasutage tellingukatteid.

Värvi pealekandmine
Värvi võib peale kanda käsitsi rulli või maalripintsli
abil või pihustades.

Lisateave
■ Kasutustemperatuur +5 °C kuni +25 °C.
■ Peske töövahendid otsekohe pärast kasutamist
veega puhtaks.
■ Ärge segage Knaufi ühtlustavat silikoonvärvi
muude materjalidega.
■ Hoidke värskelt pealekantud värvikihti külmumise ja kiire kuivamise eest.
■ Konsistentsi muutumise ja ilmastikutingimuste
mõju tõttu võivad tekkida värvierinevused.

Tehnilised andmed
Tihedus

1,45 (kg/l)

Temperatuuritaluvus

–20 kuni +70 (°C)

Ohutusjuhised ja jäätmete
kõrvaldamine
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) Nr
1907/2006, 18.12.2006 artikli 31 tähenduses ei
sisalda see toode aineid, mis vastaksid ohtlikuks
klassifitseeritud ainete kriteeriumitele. Seoses sellega
ei ole nõutav ohutuskaardi koostamise ja levitamise
kohustus.

Materjalikulu
1 kiht

0,3 l/m²

Tarnevorm

Toote nr

Ühtlustav silikoonvärv 5 l toonimiseks / baas B

102216

Ühtlustav silikoonvärv 5 l valge ja toonimiseks / baas A

102215

Ühtlustav silikoonvärv 5 l toonitud II ja III värvigrupp

64797

Ühtlustav silikoonvärv 15 l toonimiseks / baas B

102218

Ühtlustav silikoonvärv 15 l valge ja toonimiseks / baas A

102217

Ühtlustav silikoonvärv 15 l toonimiseks / baas C

282048

Ühtlustav silikoonvärv 15 l toonitud II ja III värvigrupp
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Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel,
mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid
standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükid ja fotomehhaaniline ning elektrooniline
taasesitamine, ka osaline, vajab meie kirjalikku luba.
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse
firma Knauf tarindikomponente või firma Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

