
Vivacolor LH White
Hea täitevõimega
Kerge pinnale kanda ja tasandada
Kerge lihvida

Valge kergpahtel, mida on lihtne pinnale kanda ja tasandada. Kuivanud
pahtlipind on kergesti lihvitav.
Sobib krohv-, betoon-, tellis-, kipsplaat- ja krunditud puitkiudplaatpindade
lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks.

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht Seinad ja laed kuivades siseruumides. Sobib krohv-, betoon-, tellis-, kipsplaat- ja
krunditud puitkiudplaatpindade lauspahteldamiseks ning pragude ja aukude täitmiseks.
Pahtlit on kerge pinnale kanda ja tasandada.

Toonid Valge

Katvus 1x ~1 l/m2 - pinna pahteldamisel 1 mm paksuse pahtlikihiga.

Töövahendid Pahtlilabidaga või pahtlipritsiga

Kuivamisaeg 
(+23 °C, RH 50%)

1 mm - 2-3 tundi. Kuivamisaeg sõltub oluliselt ümbritseva keskkonna temperatuurist ja
suhtelisest õhuniiskusest.

Töövahendite
puhastamine

Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne pahtel, pese veega.

Säilitamine Kaitsta külma eest!

Säilivusaeg Tihedalt suletud originaaltaaras 1 aasta toote valmistamisajast (vt pakendilt).

Kuivaine sisaldus u 62 % m/m.

Tihedus u 1,2 kg/l (ISO 2811).

Pakendid 3 l, 10 l, 15 l, 17 l

Nakkuvus 0,50 N/mm2
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KASUTUSJUHEND
PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind: Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pese määrdunud või eelnevalt värvitud pind
puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Krundi nõrk või tolmune pind alküüdkruntvärviga
Special Primer. Varem värvitud pind: Puhasta pind vanast lah sest värvist, tolmust ja mustusest. Pese
määrdunud või eelnevalt värvitud pind puhastusvahendiga Special Clean, loputa ja lase kuivada. Lihvi läikiv pind
matiks, eemalda lihvimistolm. Krundi nõrk või tolmune pind alküüdkruntvärviga Special Primer.

TÖÖTLEMISTINGIMUSED
Pahteldatav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur +5 �C kuni +28 �C, suhteline õhuniiskus alla 80%.
Pahteldamise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

PINNALE KANDMINE
Kanna pahtel pinnale pahtlilabida või pahtlipritsiga. Vuugid ja praod tugevda eelnevalt paberi või klaaskiudriidest
lindiga. Lihvi kuivanud pahtlipind, eemalda lihvimistolm. Lihvimisel kaitse silmi ja hingamisteid tolmu eest.
Vajadusel kanna peale teine kiht.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS
Contains: 5-kloro-2-metüül-4-iso asool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7]; ja 2-metüül-4-iso asool-3-ooni [EÜ nr 220-
239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 
Tühi, kuiv taara suunata ringlusesse või kahjutustada piirkondliku jäätmekäitluse õigusak de kohaselt. Väl da
lekkimist kanalisatsiooni, veeskogudesse ja pinnasesse.

TRANSPORT
Kaitsta külma eest.
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Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte
praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja
ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote
kasutusjuhendi eiramisest. AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Tel +372 650 1111, e-post:
info.ee@tikkurila.com

http://www.vivacolor.ee

