
Veepõhine eterniitkatuse värv:
 - Sisaldab hallituse ja vetikate levikut pärssivaid 
komponente

 - Saadaval 4 levinuimat valmistooni

Toote omadused  Veepõhine poolmatt eterniitkatuste värv. Mõeldud kasutamiseks välistööl uute ning varem 
värvitud eterniit-, tsement- ja betoonplaatide värvimiseks. Sisaldab hallituse ja vetikate levi-
kut pärssivaid komponente.

Pinna ettevalmistus  Aluspind peab olema seotud, kuiv ning korralikult puhastatud vetikatest, samblast ja mus-
tusest. NB! Asbesti sisaldavate  eterniitplaatide puhastamine peab toimuma tööjärelevalve 
poolt heakskiidetud meetodil. Plaatide pindmised praod parandada, pragunenud ja kahjus-
tatud plaadid vahetada välja. Katuse kaldenurk ≥ 22°. 

Kruntimine  Pind kruntida 1 kihi katusevärviga Professional Eternittak, millele on lisatud 10% puhast 
vett. 

Värvimine  Pinnavärvimine teha 1 kihi vedeldamata värviga Professional Eternittak.

Soovitused värvimiseks  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt 
+18±2°C), õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Vältida värvimist tuulise või niiske ilmaga 
või kui on karta sadu või kastet värvimisele järgneva 2 tunni jooksul. Vältida värvimist ka 
otsese päikese käes või päikese poolt juba kuumaks köetud pinna värvimist. Väga palava 
ilma korral, niisutada katust enne värvima asumist puhta veega. 
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Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, il-
mastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust 
kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda 
toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Tehnilised andmed

Kasutuskoht välistööd

Sideaine akrülaat

Läige (Gardner, 60°) poolmatt 20

Katvus 4-5 m2/l

Kuivamisaeg (23ºC, RH 50%) puutekuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 8 tunni pärast

Vedeldi vesi

Värvus Svart – must 
Antracitgra – antrasiithall 
Mocca – moka pruun 
Svenskröd – rootsi punane

Töövahendid pintsel, rull, pihusti

Töövahendite puhastamine vesi

Hoidmine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend 10 L
 

Tööohutus  Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivita-
matult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Ohutuskaart kättesaadav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne 
värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada 
kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja  Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi

Esindaja  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com
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