
Tehniline informatsioon

Carat
Vesilahustuv õlivärv Carat on fassaadivärv, mis on valmistatud
spetsiaalselt modifitseeritud alküüdemulsiooni/akrüülibaasil,
mis tänu nanotehnoloogiale tagab unikaalse isepuhastuva ja
mustust hülgava pealiskihi.

Tootekirjeldus

Caratiga viimistletud pinnad on suurepärase toonipüsivusega – heledad ja valged pinnad ei kolletu
ning tumedad ja kirkad toonid ei tuhmu. Tänu kõvale ja püsiva struktuuriga pealiskihile tundub
viimistletud pind alati värske ja mis kõige olulisem - mustusthülgav pealiskiht ei lase pinnale kinnituda
ja seal areneda samblikel, seentel ja hallitusel.

Carat on tulevikuvärv, mis põhineb uuel arukal ja tõhusal tehnoloogial:

■ Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik, vähese lõhnaga
■ Ilmastikukindel, vett ja mustust tõrjuv
■ Tugeva nakke tõttu lihtne pinnale kanda
■ Eriti hea kattevõimega
■ Eelnevat kruntimist ei vaja
■ Kõrge värvitoonikindlus – ei kolletu ega tuhmu
■ Elastne ja tugev pealispind – vastupidav pragunemisele
■ Vetikaid, samblike ja hallitusseeni tõrjuv pealispind
■ Lahustivaba

Õlivärv Carat on mõeldud peamiselt puitfassaadide kauakestvaks kvaliteetseks viimistluseks. Carat
imendub hästi puidu pinda ja muudab selle tugevaks ning vastupidavaks.

Kasutusala

Kõrge kuivainesisaldus värvis parandab pinna kattevõimet ja hõlbustab servade katmist. Samuti
jääb servadele piisavalt paks värvi kaitsekiht. Õlivärv Carat hõlbustab maalritöid, kuna uus puidupind
nõuab vähem töötlemist. Kahest kihist piisab viimistlemaks nii varem värvitud kui ka töötlemata puitu ja
seejuures kruntkiht pole vajalik.

Omadused

Spetsiaalselt modifitseeritud alküüdemulsioon / akrülaatSideaine

Valge. Toonid vastavalt värvikaardile.Värvitoonid

Poolläikiv, 30Läikeaste

Kaitsta külma eest.Säilitamine

Pärast toonimist võib esineda kõrvalekaldeid tehnilistest parameetritest.Tehnilised andmed

■ Tihedus: 1,33 kg/l
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Töötlemine

Enne värvimist peavad pinnad olema kuivad ja rasvavabad.
Uued, kaitsmata puitpinnad, nagu näiteks otsapuidul, naelalöögi- ja jätkukohtades töödelda ja kruntida
õlibaasil krundiga Grundolja LF. Tänu õlibaasil värvi Carat Oljefärg heale pindatungivusele, ei
vaja puitpinnad eraldi kruntimist ja kahest kihist õlibaasil värvist Carat Oljefärg piisab, et saavutada
kestev värvkate.
Varem värvitud pindu pestakse fassaadipesuainega Capaclean Fasadtvätt, seejärel pind karestatakse
kergelt ja kaetakse õlivärviga Carat.

Aluspinna ettevalmistamine

Pinnale kanda pintsli või rulliga. Kui puitpindade värvimiseks kasutatakse rulli, tuleb värv seejärel
pintsliga tasandada.

Pealekandmise meetod

VeegaVedeldamine

6-8 m²/l. Värvikulu arvutatakse siledale, mitteimavale pinnale ja võib varieeruda sõltuvalt töömeetodist
ja puidu pinna imendumisvõimest.

Kulu

Pinna, materjali ning õhutemperatuur vähemalt + 10 °CTöötlemistingimused

Järgmise kihi pealekandmine: 10 tunni pärast
Täiesti kuiv pind: mitme ööpäeva pärast

Kuivamine/kuivamisaeg

Tähelepanu

Hoida lastele kättesaamatult.  Silma sattudes loputada silmi koheselt veega. Mitte valada
kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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