
RUBBOL FACADE FLOW

Hea ilmastikukindlusega veepõhine poolmatt akrüülvärv 
puitpindade ja detailide viimistlemiseks. Moodustab pinnale 
elastse, vett ja mustust hülgava kaitsekile. Sisaldab toimeaineid 
ennetamaks hallituse levikut värvitud pinnal. Toode nakkub 
tugevasti aluspinnaga, on vähese lõhnaga ning kiirelt kuivav. 

Veepõhine puiduvärv

KASUTUSKOHT
  Hööveldatud puitpinnad välistingimustes näit. aiapaneelid, postid, piirded.

ALUSPINNAD
  Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba seenhaigustest ja puidukahjuritest. 

Puidu niiskus peab olema vahemikus 14-20%.

KRUNTIMINE
  Maksimaalse kaitseefekti ja nakke tagamiseks veepõhises süsteemis kruntida töötle-

mata puitpind esmalt alküüdse biotsiidse immutuskrundiga Pinotex Wood Primer BPR. 
Kattevärvimine teostada tootega Rubbol Facade Flow mitte enne 24 tunni möödumist 
pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna 
täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.

VÄRVIMINE 
•  Kattevärvimine teostada 2 kihis tootega Rubbol Facade Flow. Toode kanda pinnale 

vihmutusseadme (flow coat) või harjas värvimisseadmega.

•  Vajadusel võib toodet vedeldada maksimaalselt kuni 10% puhta veega.

•  Enne kasutamist ja kasutamise ajal segada toodet hoolikalt.

•  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal on 
+10…25°C (soovitavalt +18±2°C), värvi temperatuur üle +15°C ja suhteline õhuniiskus 
alla 80%. Vältida värvimist tuuletõmbuses, samuti otsese päikese käes, kuna vee liig-
intensiivne aurustumine võib takistada toote nõuetekohast nakkumist puiduga. 

•  Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist veega, kuivanud toodet saab 
eemaldada ainult mehhaaniliselt.

ROBUST
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 Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise mee-
todist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või 
toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha 
muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

SOOVITUSED VÄRVITUD PINNA HOOLDAMISEKS
  Ekspluatatsiooni käigus määrdunud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neut-

raalseid puhastusvahendeid. Kõrgem pesuvee temperatuur kiirendab pinna puhastamist. 
Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastusvahendi kasutamist 
loputada pinda puhta veega.

TEHNILISED ANDMED  
Kasutuskoht  Välistööd 

Sideaine                   Akrüül

Toon  Valge (RAL 9016)

Tihedus  1,1-1,3 kg/l

Viskoossus  DIN 4  14-17 sek/23°C

Kuivaine sisaldus  40-42 %

Läige (Gardner, 60°)  Poolmatt 15-25 GU

  Lõplik läige sõltub pinna imavusest, kihipaksusest, pealekandmise tehnoloogiast jm 
tingimustest

Kuivamisaeg ( 23°C / 50% RH )  30 min puutekuiv  
1-2 h ülevärvitav  
24 h virnastamiskuiv  
Kuivamisajad on suhtelised ning sõltuvad puidu omadustest ning kuivamistingimustest

Kulu (üks kiht)  Hööveldatud puit 80-100 g/m2

Vedeldi   Vesi

Töövahendid  Vihmutusseade (flow coat), harjas värvimisseade

Töövahendite puhastamine  Vesi 

Säilivusaeg avamata tehasetaaras  6 kuud

Toote säilitamine  
(ladustamine ja transport)   Avamata tehasetaaras temperatuuril +5…+35°C

Pakend  950L

  EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/d) –130 g/l (2010). Toode 
sisaldab maks. LOÜ-d – 25 g/l.

  Käitlemisel täita kemikaali ohutuskaardil toodud ohutusnõudeid! 

TOOTJA JA ESINDAJA
  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299


