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TOOTEKIRJELDUS  1606 
4   25.06.2015 TEKNOPOX FILLER 2112 

EPOKITT 
 

TOOTETÜÜP TEKNOPOX FILLER 2112 on kahekomponentne peaaegu 
lahustivaba epovaigupõhine epokitt. 

KASUTAMINE Pritspuhastatud või krunditud teras- ja alumiiniumplaatide 
pahteldamiseks, eriti suurtele teraspindadele. 

ERIOMADUSED Kitti on lihtne töödelda ning sellel on suurepärane nake 
karestatud teraspindadega ja epokatetega. Kitt kõveneb kiiresti ja 
seda saab lihvida samal päeval. 

 

TEHNILISED ANDMED  
SEGAMISSUHE Baas (Comp A): 1 mahuosa 

Kõvendi (Comp B): TEKNOPOX HARDENER 7217: 1 mahuosa 
SEGU KASUTUSAEG +23C 60 min 
KUIVAINESISALDUS 94+-2 mahu% 
TAHKE AINE OSAKAAL Ca 980 g/l 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Ca 60 g/l 

KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

-tolmukuiv (ISO 9117-3:2010) 1,5h 
-puutekuiv (DIN 53150:1995) 2,5h 
-lihvitav 4h 
-ülevärvitav 4h 
-täiskõvenenud 4 päeva 
 Kihipaksuse ja suhtelise õhuniiskuse suurenemine aeglustab 

kuivamisprotsessi. 
TÖÖVAHENDITE PESU TEKNOSOLV 9506 või 6060 
VÄRVITOONID Helehall  
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 
 
 
 

 

KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS TERASPINNAD: pärast üldpuhastust tuleb teraspinnad 

pritspuhastada astmeni Sa 2 ½ . 

http://www.teknos.com/


KRUNDITUD PINNAD: üle 2 päeva vanused värvipinnad tuleb 
enne pahteldamist karestada. 
ALUMIINIUMPINNAD: töötle pinnad PELTIPESUga. Pinnad tuleks 
karestada ka pühkepritspuhastusega (AlSaS). 

    PAHTELDAMINE Sega komponendid kokku vahetult enne kasutamist käsitsi või 
aeglaste pööretega drelliga. Sega korralikult. Ebapiisava segamise 
korral ei toimu täielikku kõvenemist.  
Kui segatakse korraga ainult osa komplektist, tuleb kumbki 
komponent eraldi enne läbi segada. 
Kiti kandmiseks kasutatakse kitinuga. Noajäljed ja pritsmed 
eemaldatakse kohe pärast kittimist. 
Kui kitti kasutatakse õhukeste kihtidena või suurtel pindadel, siis 
võib kitti lahjendada 5% TEKNOSOLV 6060-ga. See võimaldab 
kasutada laia kitinuga. 0,5 mm-st paksemaid kihte lahjendada ei 
soovitata. 
Üle 24h kuivanud pahtlikihti tuleb enne värvimist karestada. 

    TÖÖTINGIMUSED Töödeldav pind peab olema kuiv. Ümbritseva õhu, pinna ja pahtli 
temperatuur peab olema töötlemise ja kuivamise ajal üle +10C ja 
suhteline õhuniiskus alla 80%. Lisaks peab pinna ja toote 
temperatuur olema +3C kõrgem ümbritseva õhu kastepunktist. 

    MUU INFO Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud 
anumates. 

  

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.   

 


