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TEKNOLAC 90  
alküüdpinnavärv ja -lakk 

VÄRVITÜÜP TEKNOLAC 90 on kiiresti kuivav, läikiv alküüdpinnavärv. 

KASUTAMINE Kasutatakse pinnavärvina alküüdsüsteemides K10.  
Värvides riietega hõõrdesse sattuvaid pindu (istmed, käsipuud jne) erkpunaste või 
kollaste toonidega, on soovitav eelnevalt pöörduda Teknose tehnilisse konsultatsiooni.  

ERIOMADUSED TEKNOLAC 90 kuivab eriti kiiresti, mistõttu see sobib hästi värvimistöökojas 
värvimiseks. 

 
TEHNILISED ANDMED 

Kuivainesisaldus ca 44 % 

Tihedus ca 530 g/l 

Lenduvad org. ained (VOC) ca 500 g/l 

Soovitatav kihipaksus ja 
teoreetiline kattevõime 

Kuivkiht (μm) Märgkiht (μm) Teoreetiline kattevõime (m2/l) 

 40 90 11,0 

 Kuna mitmed värvi omadused muutuvad liialt paksu värvikihi puhul, pole soovitav 
värvida üle kahe korra suurema kihipaksusega soovitusliku maksimumiga võrreldes. 

Praktiline kattevõime Väärtused sõltuvad värvimismeetodist, pinna kvaliteedist ning pihustivärvimise puhul 
objekti kujust tulenevast võimalikust möödapihustamisest. 

Kuivamisaeg  

 tolmukuiv +23ºC ¼ h 

 puudutuskuiv +23ºC 1 h 

 pealevärvitav sama värviga 

+5ºC +23ºC 

märg-märjale või alles 
8 – 14 pv pärast 

märg-märjale või alles 
4 – 7 pv pärast 

Vedeldi, töövahendite pesu TEKNOLAC SOLV  

Läige Läikiv 

Värvitoonid Tööstusliku värvikaardi kohased toonid 
Värv kuulub Teknomix -toonisüsteemi. 

HOIATUSED Kahjulik, süttiv. 



KASUTUSJUHEND 

Pinna eeltöötlus Värvitavatelt pindadelt eemaldatakse mustuse- ja rasvaeemaldusmeetoditega eeltöötlust ja 
värvimist takistav mustus ning vesilahuselised soolad, vt. SFS-EN ISO 12944, 4. osa.  
Pindade eeltöötlus vastavalt materjalile: 

VÄRVITUD PINNAD: Värvimist takistav mustus, rasv ja soolad eemaldatakse. Pinnad peavad 
olema kuivad ja puhtad. Vanad, maksimaalse ülevärvimisaja ületanud värvipinnad tuleb lisaks 
karestada. Kahjustunud kohtade eeltöötlus tehakse vastavalt aluspinna ja hooldusvärvimise 
nõuetele. 

Eeltöötluse koht ja aeg tuleb valida selliselt, et töödeldud pind ei määrduks ega niiskuks enne 
järgnevat töötlust (SFS-EN ISO 12944-4). 

Lisainfot pindade eeltöötluse ja hooldusvärvimise kohta saab Teknose käsiraamatust 
“Korrosioonitõrjevärvimine”. 

Värvimis-
tingimused 

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja värvi 
temperatuur olema üle +5ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. 

Värvimine Enne kasutamist tuleb värvi hoolikalt segada. 

Värvipüstoli jaoks vedeldatakse värvi u. 10 % TEKNOLAC SOLV –iga. 

Värvimisvahenditeks sobivad pintsel, värvipüstol, õhuvaba pihusti või elektrostaatiline pihusti. 
Õhuvaba pihusti otsik 0,013 – 0,015”. 

 

 


