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TOOTEKIRJELDUS  2145 
1          06.10.2016 HENSOTHERM 421 KS 

VESIALUSELINE TULETÕKKEVÄRV SISETINGIMUSTESSE 
 

VÄRVITÜÜP HENSOTHERM 421 KS on vesialuseline pinnakate sisetingimustesse, mis paisub 
kuumuse mõjul mitu korda võrreldes algpaksusega ning tekitab isoleeriva kihina 
toimiva karboniseeritud vahu aeglustamaks terase temperatuuri jõudmist 
kriitilise temperatuurini. 

KASUTAMINE  
ERIOMADUSED Soovituslikud tulepüsivusklassid on R15-R180 avatud terasprofiilidele ja R15-R180 

suletud terasprofiilidele. Täidab määruste nõudeid: EN 13501-2, ETA No 16/0251, 
CE-märgis vastavalt 93/68/EWG. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS 72+-3 mahu% (ISO 3233:1988) 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

Ca 0 g/l 

TIHEDUS 1,34 kg/l 
KUIVAMISAEG +23C,  
      RH 50% (kuivkiht 500 µm) 

 

-tolmukuiv +10 °C / 6h 
+20 °C/ 3h 
+30 °C/ 2h 

-ülevärvitav 

Temperatuur Sama värviga 

min* max 

+10 °C 36h - 

+20 °C 24h - 

+30 °C 12h - 

*vaata pinnakatmise juhiseid lisainfost 
 

Kihi paksuse ja suhtelise õhuniiskuse suurendamine aeglustavad kuivamist. 
 
 
LAHUSTI JA 
TÖÖVAHENDITE PESU 

Vesi (vedeldada max 3 massi%) 

OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti 
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KASUTAMINE  

PINNA EELTÖÖTLUS Eemalda pinnalt kõik eeltöötlust ja värvimist takistavad tegurid. Eemalda ka vees 
lahustuvad soolad selleks sobivate meetoditega.  
HENSOTHERM 421 KS on ettenähtud sobivalt eeltöödeldud ja krunditud teraspindade 
katmiseks. 
Teras eeltöödeldakse pritspuhastusega astmeniSa 2 ½ (ISO 8501-1). 
Sobilikud on epokrundid TEKNOPOX PRIMER 4, TEKNOPLAST PRIMER 5, TEKNOPLAST 
PRIMER 7, INERTA PRIMER 5, vesialuseline epokrunt TEKNOPOX AQUA PRIMER 3, 
alküüdkrunt TEKNOLAC PRIMER 0168-00 ja vesialuseline akrüülkrunt KORRO AQUA 
2741. 
Sobivust teiste kruntidega värvitud pindadega tuleb eelnevalt testida. 
 

VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu ja 
pinna temperatuur olema üle +5 °C ja värvi temperatuur üle +15 °C ning õhu suhteline 
niiskus alla 80%. 
Lisaks peab värvitava pinna ja värvi temperatuur olema vähemalt 5 °C üle ümbritseva 
õhu kastepunkti. 
Hea ventilatsioon, kõrgendatud temperatuur ja madalam suhteline õhuniiskus 
kiirendavad kuivamisprotsessi. Sellegipoolest on soovituslik värvitava terase 
temperatuur maksimaalselt +35 °C värvimise ja kuivamise perioodil. 

TULEKAITSEVÄRVIMINE, 
KANDMISMEETODID 

Kihipaksus määratakse kattekihi struktuuri põhjal: kriitiline vajalik temperatuur ja 
tulekustutusaeg (vt eraldi arvutusjuhendid).  
Ettenähtud kihipaksuse saamiseks soovitatakse kasutada õhuvaba pihustamist. 
Soovituslik rõhk on >45:1 ning õhuvaba pihusti düüs 0.017-0.025''. Soovituslik esimese 
märgkihi paksus on 400 µm. Maksimaalne soovituslik ühe märgkihi paksus on 800 µm. 
Pintslit ja rulli võib kasutada, kui ühe kihi maksimaalne kogus 500 g/m2 

ÜLEVÄRVIMINE Esimene kiht HENSOTHERM 421 KS peab kõvenema vähemalt 24h enne ülevärvimist.  
Läbikõvenenud HENSOTHERM 421 KS ülevärvimine tehakse minimaalselt 24 tunni 
möödudes. Läbikõvenemist kontrollitakse "küünetestiga". 
Parima pinnakattemeetodi ja lahjendusvahekorra määramiseks soovitatakse kasutada 
testplaati. Tuletõkkevärvi ülevärvimisel tuleb arvestada värvikihi poorsusega. 
Parim tulemus saavutatakse udutehnikaga, kus pinnavärv pihustatakse paljude 
õhukeste kihtidena. 
Tuletõkkevärvitud pinnad tuleb katta pinnavärviga enne, kui need satuvad ajutiselt 
ilmastikumõjudesse: transpordi ja montaaži ajal. Sobiv pinnavärv on TEKNOCRYL 100 
akrüülpinnavärv. 
Kuivades siseruumides monteeritud pindu (korrosiooniklass C1) võib värvida 
TEKNOCRYL AQUA 350 akrülaatpinnavärviga või remondivärvidega EKORA 20 ja TELA 
20. 
Pinnavärvide kuivkihipaksus peab olema 30-50 µm, välja arvatud EKORA 20: 20-40 µm. 
Tulekaitsevärvitud objektid on niiskustundlikud ja peavad seetõttu välitingimustes ja 
transportimisel olema alati sobival viisil kaitstud koormakiledega vms. 
Tuletõkkevärvitud objektid peavad alati olema hoolikalt pakendatud ning neid 
käsitsetakse mehaaniliste kahjustuste vältimiseks ettevaatlikult. Kahjustatud kohad 
tuleb niiskuskahjustuste vältimiseks kohe parandada pinnavärviga. 

LISAINFO Säilivusaeg on 12 kuud. Ladusta jahedas ja tihedalt suletud anumates. 
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