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KORRO PVB 
töökoja kruntvärv 

VÄRVITÜÜP KORRO PVB on ühekomponentne, polüvinüülbutüraalil põhinev töökoja kruntvärv. 

KASUTAMINE Kasutatakse kruntvärvina liivapritsiga puhastatud teraspindade ning alumiiniumpindade 
katmisel. 

ERIOMADUSED KORRO PVB-d on võimalik üle värvida alküüd-, akrüül-, kloorkautšuk- ja vinüülvärvidega.  

Värvile on antud Det Norske Veritas keevitussertifikaat ning Soome Töötervishoiuameti 
eksperthinnang. 

 
TEHNILISED ANDMED 

Kuivainesisaldus ca 20 mahu % 

Tihedus ca 350 g/l 

Lenduvad org. ained (VOC) ca 670 g/l 

Soovitatav kihipaksus ja 
kattevõime 

Tüüpilisele 20 μm kihi nominaalpaksusele vastab 100 μm märgkihi paksus, kantuna 
siledale aluspinnale, seega on teoreetiline kattevõime 10,0 m2/l, vt. standard SFS-EN 
10238. 

Praktiline kattevõime on haavelpuhastusega töödeldud pindadel 5 – 9 m2/l 
Kuivamisaeg 

 tolmukuiv, +23°C 5 min 

 puudutuskuiv, +23°C 10 min 

 Ülevärvitav alküüdvärvidega ning  
TEKNOCHLOR-ide ja TEKNOCRYL-idega 

 +5ºC +23ºC 

min 4 h 2 h 

max - - 

Vedeldi KORRO SOLV (kergestisüttiv) või TEKNOSOLV 9514 (kergestisüttiv) 

Töövahendite pesu KORRO SOLV, TEKNOSOLV 9514, TEKNOPLAST SOLV, TEKNOSOLV 9506 

Läige Poolmatt 

Värvitoonid Punane ja kollane 

HOIATUSED Vt. ohutu kasutamise juhised. 
 

Pöörake lehte. 
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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: 

TERASPINNAD: Pindadelt eemaldatakse auru- või kuumaveepesuga või gaasileegiga kuumutades 
rooste ja valtsimistagi eemaldamist raskendav mustus. Seejärel puhastatakse pinnad 
haavelpuhastusega eeltöötlusastmeni Sa 2½. 

ALUMIINIUMPINNAD: Pinnad töödeldakse PELTTIPESU -vahendiga. Ilmastikukoormuse mõju alla 
jäävaid pindu karestatakse lisaks pühke-pritspuhastusega (AlSaS) või lihvides. 

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

Lisainfot 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. 

Värv kantakse peale võimalikult ühtlaselt. Parim tulemus saavutatakse õhuvaba pihustiga 
varustatud värvimisautomaadiga. Õhuvaba pihusti otsik 0,013 - 0,018”. 

Vajadusel võib värvi vedeldada KORRO SOLV-iga või TEKNOSOLV 9514-ga. 
 
 
 

 
Tootekirjeldustes esitatud andmed on suunava iseloomuga, põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel 
kasutamisel. Teknos on vastutav toodete kvaliteedi vastavuse eest Teknose kvaliteedisüsteemiga. Teknos ei vastuta 
konkreetsete värvimistööde kvaliteedi eest, kuna see sõltub suurel määral töötlemis- ja värvimistingimustest. Samuti ei vastuta 
Teknos kahjude eest, mis tulenevad värvide kasutamisest kasutusjuhiseid ja –otstarvet eirates. Toode on mõeldud üksnes 
professionaalseks kasutuseks. See eeldab, et tööde teostajatel on piisavad oskused ja teadmised toodete õigeks ja turvaliseks 
kasutamiseks. Tootekirjelduste, ohutusnõuete ja süsteemikirjelduste aktuaalsed versioonid on toodud Teknose koduleheküljel 
www.teknos-group.com.  
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