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OMADUSED JA SOOVITUSLIK KASUTUSALA

Värvi tüüp
Kahekomponentne,  kiiresti  kuivav suure  kuivainesisal-
dusega epokrunt,  mis on pigmenteeritud vilgukivi  rau-
doksiidiga. Värv kõveneb madalal temperatuuril.

Tüüpilised ja soovitatavad kasutusalad
NORECOAT HS PRIMER on mõeldud spetsiaalselt ju-
gapuhastusega  puhastatud  teraspindade  krundiks  või
vahevärviks  epovärvisüsteemides  keskkonnaklasside
C2 – C5 tingimustes. Sobib ka tööstushoonete sõresti-
ke,  torusildade,  konveierite  ja  töötleva  tööstuse  kon-
struktsioonide töötlemiseks. Sobilik projektidele, kus on
nõue  kasutada  mastik  tüüpi  värve.  NORECOAT  HS
PRIMERit saab kasutada ka uputus süsteemides mage-
ja merevees (vt allolevat tabelit).

Heakskiidetud süsteemid

Uputus klass Süsteem

Im1 high (kõrge) 2 x 200 µm DFT
Im1 very high (väga kõrge) 3 x 200 µm DFT
Im2 high (kõrge) 2 x 250 µm DFT
Im2 very high (väga kõrge) 3 x 200 µm DFT

Värvitoonid
Hall

Läige
Poolmatt

TEHNILISED ANDMED

Kuivaine sisaldus* 78 ± 2 %
Tahke aine kogumass* 1390 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (VOC)* 190 g/l
* Väärtused on arvestuslikud

Segamisvahekord

Värv 5 osa mahu järgi
Kõvendi 1 osa mahu järgi

Kasutusaeg (+23 °C)
Umbes 1 h pärast segamist

Pakend

Maht (l) Mahuti suurus (l)

Komponent A 15 20
Komponent B 3 5

Kuivamisaeg 80 μm

+5 °C +10 °C +23 °C

NORECOAT HS PRIMER



PEALEKANDMISJUHISED

Pinna eeltöötlus
Värvitavalt  pinnalt  tuleb eemaldada kogu mustus,  mis
võib nakkumist vähendada. Eemaldage soolad ja muud
vees  lahustuvad  ained  veepesul  harjaga,  survepesu,
auru või leelispesuga. Kasutage rasva ja õlide eemalda-
miseks  leelist,  emulsiooni  või  lahustit  (SFS-EN  ISO
8504-3,  SFS-EN ISO 12944-4).  Pind tuleb pärast  pu-
hastamist hoolikalt veega loputada. Vanad värvitud pin-
nad, mille maksimaalne ülevärvimisaeg on möödas, tu-
leb  sobival  viisil  täiendavalt  karestada.  Pinna eeltööt-
luse koht ja aeg tuleb valida õigesti, et vältida puhasta-
tava pinna saastumist ja  märjaks saamist  enne värvi-
mistööde algust.

Teraspinnad
Välistingimustes:Jugapuhastus  pinnakareduseni  kuni
Sa 2 või traatharjaga harjamine pinnakareduseni mini-
maalselt St 2.

Kruntvärv
NORECOAT HS PRIMER, NORMAZINC SE

Pinnavärv
EPOCOAT  210,  EPOTEX  HB,  NOREPOX  HS,
HARDTOP XP, HARDTOP XPF, NORMADUR 50 HS,
NORMADUR  65  HS,  NORMAFINE  50  TC,
NORMAFINE HS, NOREGUARD HS

Keskkonnatingimused pealekandmise ajal
Värvitav  pind  peab  olema  kuiv.  Pealekandmise  ajal
peab  värvi  temperatuur  olema  vähemalt  +10  °C.
Pealekandmise ja värvi kuivamise ajal peab värvi, õhu
ja pinna temperatuur olema üle +5 °C ja suhteline õhu-
niiskus  alla  80  %.  Kaetava  pinna  temperatuur  peaks
olema vähemalt 3 °C üle õhu kastepunkti.

Pealekandmismeetod
Kasutage  kõrgsurve  õhuvaba  pihustit  või  pintslit.
Segage värv ja kõvendi eraldi ning seejärel segage mõ-
lemad  komponendid  põhjalikult  omavahel.
Segamisvahekord on 5 : 1 (värv : kõvendi) mahu järgi.
Vajaduse korral lahjendage 0 – 10 % (lahusti OH 17).
Kõrgsurve  õhuvaba  pihusti  düüs  0,015"  –  0,019".
Värvimisnurk  oleneb  värvitavast  objektist.
Pihustuspumba  minimaalne  surveaste  on  45  :  1.
Soovitatav on kasutada valgeid (võrgusilm 50 – 60) pi-
hustuspüstoli  filtreid.  Parima  tulemuse  saavutamiseks
on soovitatav, et värv oleks enne pealekandmist toasoe.

Ladustamine ja säilivusaeg
Toodet  tuleb  hoida  suletud  originaalmahutis  tempera-
tuuril 5 °C kuni 30 °C. Ladustamistingimused peavad ta-
gama, et  mahutid oleksid kuivas,  hea ventilatsiooniga
kohas, eemal soojus- ja süttimisallikatest. Eespool kir-
jeldatud viisil ladustamise korral säilib avamata kompo-
nent A kuni 1 aastat ja avamata komponent B kuni 2
aastat  alates  tootmiskuupäevast.  Etiketil  olev  tootmis-
kuupäev on ühtlasi ka värvi partii number.

Ohutus
Järgige mahutil ja ohutuskaardil olevaid keskkonna- ja
ohutusjuhiseid. Kasutage hea ventilatsiooniga tingimus-
tes. Vältige auru sissehingamist ja kasutage respiraato-
rit. Vältige kokkupuudet nahaga. Eemaldage nahale sat-
tunud värv viivitamatult sobiva puhastusvahendi, seebi
või veega. Silma sattumise korral loputage silmi viivita-
matult rohke veega ja pöörduge arsti poole.

Lahtiütlus
Ülaltoodud teave põhineb laborikatsetel ja praktilisel kogemusel. Kuna aga värvi kasutatakse sageli tingimustes, mille
üle meil  puudub kontroll,  ei  saa me garanteerida muud kui  värvi  enda kvaliteeti.  Jätame endale õiguse esitatud
andmeid ette teatamata muuta. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust meie kontoriga. Toode on mõeldud ainult
professionaalseks kasutamiseks. Kui tehnilise teabe lehe eri tõlgetes on erinevusi, tuleb aluseks võtta ingliskeelne
versioon.

NORECOAT HS PRIMER


