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TOOTEKIRJELDUS  549 
24          18.11.2016 INERTA MASTIC MIOX 

EPOPINNAKATE 
 

VÄRVITÜÜP INERTA MASTIC MIOX on kahekomponentne MIOX-pigmenteeritud madala 
lahustisisaldusega epovärv. 

KASUTAMINE Olemasolevate pinnakatete parandamiseks kattesüsteemides K41, K46, K56 ja 
K60, kui keskkponnatingimused ei võimalda pritspuhastamist ja pintsliga 
katmiseks juhul, kui tihe pinnakiht vajab ühekordset operatsiooni. Saab kasutada 
ka väiksemates töökodades. 

ERIOMADUSED Hea nake terasharjatud pindadega. Hea kemikaali- ja veetaluvus. Tekitab hea 
nakke pinnavärvidele. Tootele on saadaval ka WINTER-kõvendi INERTA MASTIC 
WINTER HARDENER, mida kasutatakse temperatuuridel alla +10°C. 
Värv täidab Rootsi standardi SSG 1021-GK nõudeid. 

 

TEHNILISED ANDMED  
SEGAMISSUHE Baas (Comp A):                                                           2 mahuosa 

Kõvendi (Comp B):                                                     1 mahuosa 
KASUTUSAEG 2 h 
KUIVAINESISALDUS 80+-2 mahu% kasutades INERTA MASTIC HARDENERi 

75+-2 mahu% kasutades INERTA MASTIC WINTER HARDENERi 
TAHKE AINEOSAKAAL Ca 1300 g/l 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Ca 210 g/l 

SOOVITUSLIK KIHIPAKSUS JA 
TEOREETILINE KULU 

Kuivkiht (μm) Märgkiht (μm) Teor. kulu m2/l 

120 150 6,7 standard H 

120 160 6,3 WINTER H 

160 200 5,0 standard H 

160 213 4,7 WINTER H 

Kuna mitmed värvi omadused muutuvad liiga paksude kihtide puhul, ei soovitata ületada 
kahekordset soovituslikku kihipaksust. 

 

PRAKTILINE KULU Väärtused sõltuvad värvimismeetodist, pinna kvaliteedist ja kaost. 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% (kuivkiht 120 µm) 

Standardkõvendi / WINTER-kõvendi 

-tolmukuiv  
(ISO 9117-3:2010) 

4 h / 3 h 

-puutekuiv (DIN 53150:1995) 6 h / 5 h 
-täiskõvenenud 7 päeva / 7 päeva 
-ülevärvitav  
Ülevärvimisintervall standardkõvendiga 

Pinna 
temperatuur 

Sama värviga TEKNOPLAST HS 150 või 
TEKNOPLAST PRIMER 7 

TEKNODUR 0050 

min max* min max* min max* 

+10◦C 1 päev 4 kuud või 
pikem** 

1 päev 18 kuud või 
pikem** 

1 päev 14 päeva või 
pikem** 

+23◦C 6 h 4 kuud või 
pikem** 

6 h 18 kuud või 
pikem** 

6 h 14 päeva või 
pikem** 

 
Ülevärvimisintervall WINTER-kõvendiga 
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Pinna 
temperatuur 

Sama värviga TEKNOPLAST HS 150 või 
TEKNOPLAST PRIMER 7 

TEKNODUR 0050 

min max* min max* min max* 

-5◦C 2 päeva 4 kuud või 
pikem** 

    

0◦C 28 h 4 kuud või 
pikem** 

    

+10◦C 16 h 4 kuud või 
pikem** 

16 h 18 kuud või 
pikem** 

16 h 4 kuud või 
pikem** 

+23◦C 4 h 4 kuud või 
pikem** 

4 h 18 kuud või 
pikem** 

4 h 4 kuud või 
pikem** 

*täiesti puhas pind on vahekihtide parima nakke eelduseks. Kui maksimaalne ülevärvimisintervall on ületatud, 
tuleb pinda enne ülevärvimist karestada. Kihi paksuse ja suhtelise õhuniiskuse suurenemine aeglustab kuivamist 
ja mõjutab värvimisprotsessi. 

**maksimaalne ülevärvimisintervall või pikeneda erinevatel asjaoludel. Ülevärvimisintervalli kindlakstegemisel 
palume kontakteeruda Teknose esindajaga kirjalikus vormis. 

 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 9506 
LÄIGE Poolmatt  
VÄRVITOONID Hall (MIOX-pigmenteeritud), punane ja liivakarva 
OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti 

 

KASUTAMINE  

PINNA EELTÖÖTLUS Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja värvimist takistavad tegurid. Eemalda ka veeslahustuvad soolad selleks 
sobivate meetoditega. Pinnad töödeldakse vastavalt materjalidele järgnevalt: 
TERASPINNAD eemalda valtsiräbu ja rooste pritspuhastusega astmeni Sa 2½ (ISO 8501-1). Pritspuhastatud 
pinna profiil peab lõpuks jääma kare (võrdlusviide „G“). Vt standard ISO 8503-2 (G). 
TSINKPINNAD: ilmastikukoormusse jäävad värvitavad kuumgalvaniseeritud teraspinnad 
pühkepritspuhastatakse (SaS) täieliku matistumiseni. Sobivad puhastusvahendid on nt alumiiniumoksiid ja 
naturaalne liiv.Uputuskoormusse jäävaid kuumgalvaniseeritud objekte ei soovitata värvida (standard ISO 
12944-5). Uputuskoormusse jäävate kuumgalvaniseeritud pindade värvimise vajadusel tuleb eraldi 
konsulteerida Teknose esindajaga. 
Tsinkpindade värvimisel madalatel temperatuuridel soovitatakse kasutada INERTA MASTIC WINTER-01 
HARDENERi. 
VANAD, ÜLEVÄRMISEKS SOBIVAD EELNEVALT VÄRVITUD PINNAD: kõik värvimist takistavad tegurid (sh 
rasvad ja soolad) eemaldatakse. Pind peab olema puhas ja kuiv. Vanad, maksimaalse ülevärvimisintervalli 
ületanud pinnad karestatakse hoolikalt. Kahjustunud kohad parandatakse vastavalt pinna nõudmistele ja 
hooldusjuhenditele. 
 
Eeltöötluse aeg ja koht valitakse selline, et pind ei määrduks ega niiskuks enne pindade töötlemist. 

TEHASEKRUNT Vajadusel kasutada KORRO E epo-, KORRO SE tsinkepo- ja KORROSS tsinksilikaatkrunti. 

KOMPONENTIDE 
SEGAMINE 

Järgi koguste kokku segamisel segu kasutusaega. Sega enne värvimist kokku õiges proportsioonis värv ja 
kõvendi. Sega kuni põhjani korralikult läbi. Soovitatakse masinaga segamist, nt aeglaste pööretega vispliga 
käsitrell. Puudulik segamine põhjustab ebaühtlast kuivamist ja halvendab värvikihi omadusi. 

VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur 
olema üle +10°C ja õhu suhteline niiskus alla 80%. 
Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 3°C üle ümbritseva õhu kastepunkti. 
Kasutades kõvendit INERTA MASTIC WINTER HARDENER peab ümbritseva õhu ja värvitava pinna 
temperatuur olema üle -5◦C. Värvi temperatuur segamise ja värvimise ajal peab olema üle +15◦C. 

VÄRVIMINE Värvi pintsli või rulliga. Õhuvaba pihusti kasutamine on võimalik pritspuhastatud terasel, kasuta düüsi 0.017-
0.021’’ ja filtrit 0,315 mm (50 silmaga). 
Pese töövahendid vahetult pärast töödTEKNOSOLV 9506-ga. 
Värvi võib kasutada ka ilma pinnavärvita. 

LISAINFO Säilivusaeg on etiketil. Ladusta jahedas ja tihedalt suletud anumates. 
Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944 ja ISO 8501-2. 

  
  

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.   

 


