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TOOTEKIRJELDUS  810 

6      19.10.2011 TEKNOHEAT  400 
SILIKOONVÄRV 

 

VÄRVITÜÜP TEKNOHEAT 400 on silikoonvärv. 

KASUTAMINE Kasutatakse teraspindadel, mille temperatuur on +100 - +200C.  

Ajutiselt niisked teraspinnad tuleb kruntida roostetõrjekrundiga, 

nt. TEKNOZINC SP. 

ERIOMADUSED Värv kuivab toatemperatuuril. 

 

TEHNILISED ANDMED  

KUIVAINESISALDUS 50+-2 mahu% 

TAHKE AINE OSAKAAL Ca 640 g/l 

LENDUVAD ORGAANILISED 

ÜHENDID 

(LOÜ) 

Ca 510 g/l 

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

30 60 16,7 

Kuna liiga paksu kihi puhul muutuvad mitmed värvi 

omadused, siis ei soovitata ületada kahekordset 

soovituslikku kihipaksust. 

Kulu sõltub kandmismeetodist, pinna kvaliteedist, kaost jne. 
 

KUIVAMISAEG +23C,  

      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 50% 

(kuivkiht 30 µ) 

 

 -tolmukuiv (ISO 9117-3:2010) ½ h 

 -puudutuskuiv(DIN 53150:1995) 2 h 

 -ülevärvitav Pinna 

temperatuur 

Sama värviga 

min max 

+5C Märg-märjale või 

mitte varem, kui 5 

päeva 

- 

+23C Märg-märjale või 

mitte varem, kui 

24 h 

- 

Kihi paksuse ja suhtelise õhuniiskuse suurenemine 

aeglustab tavaliselt kuivamist. 
 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 9502, TEKNOSOLV 1639 
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LÄIGE Poolläikiv 

VÄRVITOONID Must ja punane. 

OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti. 

 

KASUTAMINE  

    PINNA EELTÖÖTLUS LEHTMETALLPINNAD: harja korrodeerunud alad ettevaatlikult 

ning eemalda rasv ja mustus pesuainega, nt PELTIPESU. 

TERASPINNAD: eemalda valtsiräbu ja rooste liivapritsiga astmeni 

Sa2 (ISO 8501-1). 

Eeltöötluse koht ja aeg valitakse selline, et pinnad ei määrduks 

ega niiskuks enne lõplikku töötlemist. 

    TEHASEKRUNT Vajadusel KORRO PVB, KORRO E (epo), KORRO SE (tsinkepo). 

    VÄRVIMINE Enne kasutamist segada korralikult. 

Kanna pinnale pintsli, rulli tavalise või airless-pihustiga (düüs: 

0,013-0,017“) 

Tavalise pihusti puhul vedeldatakse värvi TEKNOSOLV 9502 või 

TEKNOSOLV 1639-ga 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab 

ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja 

suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvitava pinna temperatuur ei 

tohi ületada +50C. Lisaks peab värvi ja pinna temperatuur olema 

+3C üle ümbritseva õhu kastepunkti. 

    LISAINFO Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud 

anumates. 

Lisainfo pindade eeltöötluse kohta on leitav 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.   

 


