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DIREKT AUF ROST MATT

Pakendi suurus

0,3 l; 0,75 l; 2,5 l

Läikeaste

Tootekirjeldus 

Omadused

Spetsiaalvärv raua ja terase viimistlemiseks sise- ja välistingimustes, 

kauakestvaks roostekaitseks.

Matt

Kauakestev roostekaitse

Väga hästi töödeldav

UV-kindlad matid värvitoonid

Pinnale kanda pintsli, rulli või pihustiga.

Mitte töödelda, kui temperatuur on alla +5°C (õhk ja pealispind).

Töövahendid puhastada koheselt lakibensiiniga.

Värvitoonid/toonimine

Raud ja teras (v.a tsingitud teras) aias ja majas, vanad kandvad

värvikihid (v.a akrüül- ja pulberlakid). Ei sobi tugeva või pideva

niiskuskoormusega pindadele ega roostet soodustavate ainete, nt 

soolade ja hapete, mõju korral.

+20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 

4-5 tunni möödudes, ülevärvitav 8 tunni pärast.

Töövahendid/temperatuur

Valge (RAL 9010)

Helehall (RAL 7001)

Must (RAL 9005)

Tumeroheline (RAL 6005)

Antratsiithall (RAL 7016)

Pruun (RAL 8011)

Punane (RAL 3000)

Koostis 

Lahtine rooste ja mustus sobiva tööriistaga eemaldada. Pindu 

mitte eelnevalt lihvida. Toode korralikult läbi segada, pinnale 

kanda pintsli, rulli või pihustamismeetodil minimaalselt + 5°C 

juures. Tööriistad puhastada lakibensiiniga. Materjalikulu 90 ml/m² 

kihi kohta.

Alküüdvaik, lakibensiin, pigment, mineraalsed täiteained, lisandid,

korrosioonikaitsepigmendid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate

orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/i): 500 g/l.

Käesolev toode sisaldab < 500 g/l LOÜ-d.

Toote eelised

Kuivamisaeg

Suurepärane nakkekrunt, korrosioonikaitse ja värv ühes. Kõrge

kattevõime, parim ilmastikukindlus ja väga hästi

töödeldav. Kiiresti kuivav ja ülevärvitav. Optimaalne kaitse

välistingimustes saavutatakse 3 õhukese kihi pealekandmisel. 

Sisetingimustes piisab 2 kihist. Töötlemisel ja kuivamisel vähese 

lõhnaga.
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Aluspind Kasutusala Vaheviimistlus Lõppviimistlus

Raud, teras Sise/välistööd Direkt auf Rost 

Matt (ainult 

välistöödel)

Direkt auf Rost 

Matt

Vanad kandvad

värvikihid (v.a

akrüül- ja

pulberlakid)

Sise/välistööd Direkt auf Rost 

Matt (ainult 

välistöödel)

Direkt auf Rost 

Matt

Pintsel Rull Pihusti

ml/m² 90 90-100 100-120

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna hästi ventileeritud kohas. 

Õhutemperatuur ei tohi langeda alla +5°C ega tõusta üle +20°C. 

Suletud originaalanumas säilitatav 5 aastat.

SIA DAW BALTICA Eesti filiaal, Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaa, 

tel (+372) 600 0690, info@alpinacolor.ee, www.alpinacolor.ee

Tehniline informatsioon nr 312_D seisuga veebruar 2018

Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja 

meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti 

tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima 

meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust 

konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel 

muutub käesolev trükis kehtetuks.

KruntAluspinna ettevalmistus

Lihvida, eemaldada lahtine 

rooste

ja rasv, puhastada

Tähelepanu! Jäätmekäitlus

Tuleohtlik vedelik ja aur. Aurud võivad põhjustada uimasust ja 

peapööritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv 

kokkupuude võib põhjustada naha kuivust ja lõhenemist. Hoida 

lastele kättesaamatus kohas. Hoida eemal 

soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. Mitte 

suitsetada. Auru/aerosooli mitte sisse hingata. Käidelda üksnes 

välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida sattumist 

ümbritsevasse keskkonda. Sisaldab neodekaanhapet, 

koobaltsoola, ftaalhappe anhüdriidi. Võib esile kutsuda allergilise 

reaktsiooni.

Sisu ja pakend käidelda kohalike eeskirjade kohaselt. 

Jäätmekäitlusesse viia ainult täiesti tühjad anumad.

Direkt auf Rost Matt

Kulu

Lihvida/töödelda leelisega,

puhastada

Kahjustatud pinnad vastavalt 

aluspinnale eeltöödelda ja 

kruntida.

DIREKT AUF ROST MATT

Aluspinna ettevalmistus Mittekandvad värvkatted

Raud- ja teraspealispindadelt eemaldada lahtine rooste lihvimise 

teel (kinnist roostet pole vaja eemaldada). Samuti eemaldada

mustus ja nakkumist takistavad ained nagu nt õlid ja rasvad.

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani.
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