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TOOTEKIRJELDUS  917 
8     24.03.2014 TEKNOPOX FILL 

epopahtel 
 

TÜÜP TEKNOPOX FILL on kahekomponentne epovaigul põhinev 
lahustivaba epopahtel. 

KASUTAMINE Kasutatakse suurt kulumiskindlust nõudvate teras- ja 
betoonpindade uurete ja pragude silumiseks. 

ERIOMADUSED Pahtlit on kerge ja lihtne töödelda ja ta püsib valgumata ka 
vertikaalpindadel. 

HEAKSKIIDUD Toode on CE-märgisega betoonpindade kaitseks. Lisainfot vt. „CE-
märgis“. 

 

TEHNILISED ANDMED  
SEGAMISSUHE Plastosa (Comp A): valge        1 mahuosa 

Kõvendi (Comp B): TEKNOPOX FILL HARDENER musta  1 mahuosa 
KASUTUSAEG +23C 30-60 min (põrandale valatud segu) 

20-40 min (segamisanumas) 
KUIVAINESISALDUS 100 mahu% 
KUIVAINE OSAKAAL Ca 1000 g/l 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Ca 0 g/l 

KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

Kihipaksuse ja kuivatusruumi suhtelise õhuniiskuse 
suurendamine aeglustab kuivamisprotsessi. 

         -tolmukuiv 6 h 
         -kestab kerget liikumist 16 h 
         -täiskuiv  7 päeva 
         -ülevärvitav ja -kaetav Pinna temperatuur Kaetav iseendaga või soovitatava 

kruntvärvi või värviga 

min max 

+10C Kohe pärast 
kõvenemist 

2 päeva pärast 
(vahelihvita) 

+23C Kohe pärast 
kõvenemist 

24 h pärast 
(vahelihvita) 

 

TÖÖVAHENDITE PESU TEKNOSOLV 9506 
VÄRVITOONID Helehall. 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE  
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    PINNA EELTÖÖTLUS Värvitavalt pinnalt eemaldatakse eeltöötlust ja värvimist 
takistavad tegurid, sealhulgas vesilahuselised soolad 
rasvaeemaldusvahendiga. Pinnad eeltöödeldakse olenevalt 
materjalist järgmiselt: 
TERASPINNAD: eelpuhastatud teraspinnad liivapritspuhastatakse 
astmesse Sa2 ½. 
BETOONPINNAD: betoon peab olema vähemalt 4 nädalat vana ja 
kuiv. Nõrk betoonikiht puhastatakse lihvides või märgliivapritsiga. 

    KOMPONENTIDE 
SEGAMINE 

Korraga segatava koguse juures tuleb silmas pidada segu 
kasutusaega. Plastosa ja kõvendi segatakse õiges segamissuhtes 
enne värvimist korralikult kuni põhjani läbi. Segamiseks 
soovitatakse kasutada aeglaste pööretega ja vispliga varustatud 
drellpuuri. Ebapiisav segamine või vale segamissuhe põhjustavad 
ebaühtlast kõvenemist ning pinna omaduste halvenemist. 
Väikesed kogused segatakse hoolikalt pahtlilabidaga. Segada 
tuleb põhjalikult, et ei oleks näha kõvendi musti triipe. 

    PAHTELDAMINE Pahtlit kasutatakse 0-10 mm pragude täitmiseks 
originaalviskoossuses. Suuremate lõhede täitmisel lisatakse 
pahtlile liiva terasuurusega 0,1-0,6 mm (tavaliselt 2 osa 
pahtlisegu ja 1 osa liiva). Pahtlit levitatakse teraslabidaga. 
Pahtlilabida jäljed hõõrutakse tasaseks pärast pahtli tahenemist. 
Pahtel on lihvitav umbes 16 h pärast. Lihvida tuleks kindlasti, kui 
pahtel on liiga kõvenenud (16-48 h) 

    PAHTELDUSTINGIMUSED Kruntimise ja pahteldamise ajal peab õhu, pinna ja pahtli 
temperatuur olema üle +10C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. 
Lisaks peab pahteldatava pinna ja toote temperatuur olema 
vähemalt üle 3C kõrgem õhu kastepunktist. 

    LADUSTAMINE Ladustamistingimused on näidatud etiketil. Ladustada jahedas ja 
tihedalt suletud anumates. 
Lisateave eeltöötlusest ja hooldusvärvimisest on saadaval 
Teknose käsiraamatus „Roostetõrjevärvimise käsiraamat“. 
Õpetlikku teavet pinna eeltöötluse kohta leiab standarditest EN 
ISO 12944-4 ja ISO 8501-2. 
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0809-CPD-0784 

EN 1504-2:2004 

Pinna kaitsmiseks ettenähtud tooted - pinnakate 

Keemiline kestvus (6.1) 

Kulumiskindlus Nõue: massikadu väiksem kui 3000mg 

Kapillaarsus ja vee läbilaskvus Nõue: w<0,1 kg/m2 x √h 

Tugevate kemikaalide kestvus Nõue: kõvaduse vähenemine rohkem kui 50% 

Löögikindlus Klass I:>4Nm 

Tõmbetugevus Nõue: jäigad tootd liikumiskoormuses 

≥ 2,0 (1,5) N/mm2 

Ohtlikud ained Vt. ohutuskaarti 

 

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


