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INERTA PRIMER 5 
epoksiidkruntvärv 

VÄRVITÜÜP INERTA PRIMER 5 on kahekomponentne lahustipõhine epoksiidkruntvärv. 

KASUTAMINE Kasutatakse kruntvärvina keemilise koormuse alla jäävates epoksiidsüsteemides K27 
ja K29 teras-, tsink- ja alumiiniumpindadel. Sobib vahevärviks tsinkepoksiid- ja 
tsinksilikaatvärvipindadele ning kruntvärviks TEKNODUR polüuretaanvärvipindade alla. 

ERIOMADUSED Värv talub kulumist, õlisid, rasvu ja vett ning pinnavärviga kaetult ka kemikaale.  
Värv vastab Rootsi standardi SS 185201 nõudmistele. 

 
TEHNILISED ANDMED 

Segamisvahekord Plastikosa 4 mahuosa 
Kõvendi  1 mahuosa 

Kasutusaeg, +23ºC 8 h 

Kuivainesisaldus Ca 55 % 

Tihedus Ca 1000 g/l 

Lenduvad org. ained (VOC) Ca 430 g/l 
 

Soovitatav kihipaksus ja 
teoreetiline kattevõime 

Kuivkiht (μm) Märgkiht (μm) Teoreetiline kattevõime (m2/l) 

 60 109 9,2 
 80 145 6,9 
 100 180 5,5 

 Kuna mitmed värvi omadused muutuvad liialt paksu värvikihi puhul, pole soovitav 
värvida üle kahe korra suurema kihipaksusega soovitusliku maksimumiga võrreldes. 

Praktiline kattevõime Väärtused sõltuvad värvimismeetodist, pinna kvaliteedist ning pihustivärvimise puhul 
objekti kujust tulenevast võimalikust möödapihustamisest. 

Kuivamisaeg  

 tolmukuiv +23ºC 1 h 

 puudutuskuiv+23ºC 3 h 

 pealevärvitav sama värviga, INERTA 51 või  
TEKNOPLAST 50 ga 

TEKNODUR PRIMER 5 või 
TEKNODUR -pinnavärvidega 

+10ºC +23ºC +10ºC +23ºC 

min 12 h 4 h 12 h 4 h 

max* 6 kuud 6 kuud 7 pv 3 pv 

 * Maksimaalne pealevärvimisaeg ilma karestamiseta. 

Vedeldi, töövahendite pesu TEKNOPLAST SOLV 

Läige Matt 

Värvitoonid Punane, kollane, hall ja valge 

HOIATUSED Plastikosa: kahjulik, süttiv. Kõvendi: kahjulik, süttiv. 
 



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: Valtskest ja rooste eemaldatakse pritspuhastusega rooste-
eemaldusastmeni Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1). Õhukeste terasplaatide pinna karestamine 
parandab värvi nakkuvust aluspinnaga. 

TSINKPINNAD: Ilmastikukoormuse mõju alla jäävaid kuumtsingitud teraskonstruktsioone 
võib värvida peale pindade pühke-pritspuhastust üleni tuhmiks. Sobivad 
puhastusmaterjalid on nt. alumiiniumoksiid, looduslik liiv ja kvarts. Pole soovitav värvida 
sukelduskoormusse jäävaid tsingitud objekte. 
Uued tsingitud plaatkonstruktsioonid on soovitav töödelda pühke-pritsuhastusega. 
Ilmastiku mõjul tuhmiks muutunud pindu võib töödelda ka PELTTIPESU -vahendiga. 

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

VÄRVITUD PINNAD: Värvimist takistav mustus, rasv ja soolad eemaldatakse. Pinnad 
peavad olema kuivad ja puhtad. Vanad, maksimaalse ülevärvimisaja ületanud 
metallpinnad tuleb lisaks karestada. Kahjustunud kohtade eeltöötlus tehakse vastavalt 
aluspinna ja hooldusvärvimise nõuetele. 

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

Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab Teknose käsiraamatust 
“Korrosioonitõrjevärvimine”. 

Töökoja kruntvärv Vajaduse korral sobivad epoksiidkrunt KORRO E, tsinkepoksiidkrunt KORRO SE ja 
tsinksilikaatkrunt KORRO SS. 

Komponentide 
segamine 

Ühekorraga segatava värvihulga määramisel tuleb arvestada segu kasutusaega. 
Plastosa ja kõvendi segatakse enne värvimist omavahel õiges vahekorras, hoolikalt, kuni 
nõu põhjani. Hooletu segamine või vale komponentide vahekord põhjustab värvikihi 
ebaühtlase kõvastumise ning värvitud pinna kvaliteedi halvenemise. 

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ja värvi kuivamise ajal peab õhu, pinna ja 
värvi temperatuur olema üle +10ºC ja suhteline õhuniiskus alla 80%. 

Värvimine Värvi segatakse hoolikalt enne kasutamist. 

Värvi vedeldatakse vajadusel TEKNOPLAST SOLV-iga. 

Värvi pealekandmiseks on soovitav kasutada õhuvaba pihustit, sest ainult nii 
saavutatakse ühekordsel töötlusel soovituskohased kihipaksused. Sobiv pihusti otsik on 
0,013 – 0,018”. Parandusvärvimisel ja väikeste objektide puhul võib kasutada pintslit. 

 

 


