
Tüüp Veepõhine akrülaatpinnavärv.

Sobivus Uued ja varem värvitud betoon-, krohv-, tellis-,
puitkiudplaat-, kipsplaat- ja laastplaatseintele, kuhu
soovitakse dekorat iivpinda. Tunto Hienot on kerge
kanda ka lagedele.

Kasutusobjekt id Seinad ja laed kuivades siseruumides.

TEHNILINE INFO

      
Alusvärvid AP ja C

Toonid Võib toonida Tunto värvikaardi ja Symphony värvikaardi järgi. Valgustus ja toote
pinnastruktuur loovad lõpliku nähtava tooni. Toodet tuleb enne toonimist  segada.

Läikeaste Täismatt

Kulu 1-9 m /l, sõltub oluliselt  töötamisviisist :
- paksult  rullides 1-1,5 m /l

- õhukeselt  rullides 4-5 m /l
- pintseldades 2-2,5 m /l
- paksult  tapeet imislabidaga 2-2,5 m /l
- õhukeselt  teraspaht lilabidaga 7-9 m /l

Pakendid 2,7 l, 9 l.

Vedeldi/lahust i Vesi

Töövahendid Pinnale kanda rulliga ja dekoreerida näiteks laia pintsli, tapeet imislabida, jäiga harja
või dekorat iivrulliga.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise
õhuniiskuse juures

Sõltuvalt  kihi paksusest 1-5 tundi.

Kuumakindlus 80 °C, ISO 4211-3

Kuivainesisaldus 53 %.

Erikaal 1.0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine Kaitsta külma eest.

KASUTAMISJUHEND

Värvimist ingimused Värvitav pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja toote temperatuur peab olema
vähemalt  +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö Värvimata pind: 
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Pahtelda praod vajadusel Vivacolor LF
paht liga. 
Krundi pinnad Luja kruntvärviga, Harmony vms. värviga. Värvi lõpp-viimist lusega
sama tooni Harmony värviga 1-2 kiht i. 

Varem värvitud pinnad: 
Pese pinnad Special Clean (Vivacolor) lahusega ja loputa hoolikalt  veega. Praod
pahtelda vajadusel sobiva Vivacolor paht liga. Lihvi läikivad värvipinnad mat iks ja
eemaldada lihvimistolm. Värvi lõpp-viimist lusega sama tooni Harmony värviga 1
kiht , kui toonide erinevus aluse ja kat tekihi vahel on suur.
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Värvimine Sega Tunto Hieno struktuurvärvi hoolikalt  enne kasutamist . Kanna rulliga pinnale.
Rullitud pinna võid üle dekoreerida näiteks laia pintsli, tapeet imislabida, jäiga harja
või dekorat iivrulliga. Kanna värvi ohtrast i korraga u 1 m² pinnale ja soorita lõplik
pinna dekoreerimine koheselt . Väldi siiski väga paksude kiht ide pinnale kandmist ,
kuna kuivades ruumides võib struktuurvärv hakata pragunema. Võimalike
värvierinevuste vält imiseks varu piisavalt  ühte nõusse segatud pinnakatet .

Töövahendite puhastamine Pese töövahendid veega puhtaks. Kõvenenud tootega töövahendid puhasta
Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised Pinnad puhastada tolmuimejaga, pehme harja või tolmulapiga. 

Hooldus Kui soovitakse tavalist  värvipinda või teistsugust struktuurpinda, tasanda Tunto
pind üle sobiva Vivacolor paht liga. Jätka tööt lemist  punkt ist  Eeltööt lus Varem
värvimata pinnad.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused (Alaliik A/l) 200 g/l. Tunto Hieno sisaldab LOÜ maksimaalselt  200 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt  oht like koost isosade klassif ikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Toote koost is ei nõua hoiatavat märgistamist . Töötada korrektselt  vält ides
asjatut  riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaardiga. 

Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja
JÄÄTMEKÄITLUS

Käit lejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäit luse õigusakt ide kohaselt .
Värvitooteid mit te valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas,
kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid oht like kemikaalide kogumispunkt i.

TRANSPORTIMINE VAK/ADR -

-

�Ülaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega täielik. Informatsioon põhineb laborikatsetel ja et tevõtte prakt ilistel
kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt . Toote kvaliteedi tagab meie juht imissüsteem, mis
vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Toot jana ei saa me kontrollida t ingimusi, milles meie toodet kasutatakse
ega teisi tegureid, mis mõjutavad toote kasutamist  ja rakendamist . Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mit teotstarbelisest  kasutamisest. Me jätame endale õiguse antud informatsiooni
muuta ühepoolselt  ilma et te teatamata.

TOOTEKIRJELDUS 27.01.2012

Tunto Hieno - struktuurvärv

Maaletooja: Tikkurila AS • Liimi 5 • 10621 Tallinn • Eesti • Tel: +372 650 11 11 • Faks: +372 650 11 22 • e-post: tellimus@tikkurila.com •
www.tikkurila.ee

http://sds-search.tikkurila.com/sdslinkservice/?docid=717-s_Estonia_EE_Tikkurila&lang=et

