
 

www.teknos.com 

 

 

TOOTEKIRJELDUS  1744 
4       17.11.2015 KOLIBRI SAND 

Dekoratiivne tekstuurpinnakate 
 

VÄRVITÜÜP 
KASUTAMINE 

Akrülaatdispersioonil põhinev kergdekoratiivpinnakate.  
Kasutatakse seina- ja laepindade dekoratiivseks katmiseks 
kuivades sisetingimustes. On piisavalt niiskuskindel kasutamiseks 
kergelt niisketel mineraalpindadel, nagu nt soemüürid saunas. 

 KOLIBRI SAND sobib varem värvitud betoonile, krohvile, pahtlile, 
tellisele ja ehitusplaatidele. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 48 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ piirnorm (kat A/l): 200 g/l 2010. Toote LOÜ: max 200 g/l 
 

KULU 1-1,5 m2/l sõltuvalt kandmismeetodist, mustri sügavusest ja 
pinnast. 

TIHEDUS Ca 1,1 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

1-5 h sõltuvalt kihi paksusest. 
Kuivamine aeglustub jahedas ja/või nissketes tingimustes. 

  
LAHUSTI, VAHENDITE PESU Vesi. Pese töövahendid pesuvahendi ja sooja veega vahetult 

pärast kasutamist. 
LÄIGE Täismatt.  
VÄRVITOONID Baasvärvid 1 ja 3, toonitav KOLIBRI-värvikaardi järgi. 
KUUMUSKINDLUS +85C 
TERASUURUS Keskmine (EN 13300) 
PAKENDID 2,5L, 8,33L 

 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. 

Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. 
Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm. 
Ehitusplaat- ja pahteldatud pinnad krunditakse BIORA 3 
kruntvärviga. 
Tugevad mineraalpinnad nagu tellis ja betoonpinnad värvitakse 
otse KOLIBRI SAND-iga. 
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Roostetavad teraspinnad krunditakse FERREX AQUA 
roostetõrjekrundiga. 

    Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPERiga. 
Matista läikivad ja kõvad pinnad liivapaberiga ja eemalda 
lihvimistolm. 
Ebatasasuste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. 
Kuivanud pahtel lihvitakse ja eemaldatakse lihvimistolm. 

    VÄRVIMINE Sega KOLIBRI SANDi korralikult enne kasutamist, et kindlustada 
head rullimisomadused ja ühtlane muster. Pinnakatet võib 
vajadusel veega lahjendada. 
Kanna pinnale rulli, pintsli või teraslabidaga. Tekita muster 
struktuurrulli, kammi, harja või kummilabidaga. 
Töötle terved pinnad algusest lõpuni vältides ühenduskohtade 
kuivamist: muster tuleb pinnale tekitada ilma vahekohtade 
kuivamiseta. 
KOLIBRI SANDiga kaetud pinna võib üle värvida Teknose 
sisevärvidega, nt BIORA-sarja toodetega, kui soovitakse tooni 
muuta või anda pinnale lisatugevust. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab 
ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10C ning 
suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal 
kiirendab kuivamisprotsessi. 

    PÄRAST VÄRVIMIST Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab 
normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks 
värvipinda hooldada ettevaatlikult. 
Värvitud pinda puhastatakse kergelt pühkides. Kasuta niisket 
puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja 
abrasiooni. 

    LADUSTAMINE Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. 
Ei tohi jäätuda. 

  
  

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.   

 


