KASUTUSALAD:
• Malech on üldkasutatav krunt enne seinte (kaasa
arvatud betoon ja tsementsegudega parandatud
pinnad) värvimist Elastocolor´i süsteemi või
Quarzolite´toodetega, reguleerides pinna imavust
ja parandades värvikatte naket;
• Malech saab kasutada ka Aquaflex Süsteemis
asbesttoodete esmaseks kruntimiseks enne
Aquaflex –iga katmist;
• Sobib vanale värvile (ka kergelt läikivale)
krundiks, enne Elastocolor´i, Quarzolite või
Colorite ´ga värvimist/katmist;
• kuna Malech on lõhnatu, siis
kruntimiseks
suletud või väheventileeritud
aladel, enne
Elastocolor´i või Elastocolor Rasante´ga
katmist.

KASUTAMISJUHISED:
Aluspinna ettevalmistamine:
Uued või parandussegudega remonditud aluspinnad
peavad olema normikohaselt tugevad, kuivad, puhtad,
õli- ja rasvavabad.
Puhastada krunditav pind lahtistest tükkidest, õlist ja
värvist. Tasandada kõik ebatasasused.
Toote ettevalmistus
Malech on kasutusvalmis toode.
Soovitame lahjendada Malech´it kuni 50% veega, et
ära hoida klaasistunud kihti mitteimavatel pindadel.
Pealekandmine
Vajadusel lahjendada Malech veega ja kanda pinnale
pintsli, rulli või pritsiga.
Kaitsta vihma eest 12 tunni jooksul.
Malech ´iga krunditud pinda võib värvida 24 tunni
pärast sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast.

TEHNILISED OMADUSED:
Malech on mikroniseeritud akrüülvaikudepõhine
dispersioon, mis imendub pinnas paremini kui teised
veepõhised krundid; on lõhnatu ja lahustivaba.
Malech´i omaduste tõttu tagab ta kruntimist vajaval
pinnal oleva kriidi sidumise. Sügava sisseimbumise
tõttu vähendab suuresti effloressensi tekkimist.

MATERJALI KULU:
Sõltub aluspinna absorbeeruvusest ja poorsusest.
Normaalne kulu on 100-150 g/m².

SOOVITUSED:
• Malech ´it mitte kasutada metallpindadel;
• Mitte kasutada märgadel pindadel.
• Mitte kasutada alla +10°C temperatuuridel.

PUHASTAMINE:
Tööriistu, anumaid ja pritsi (õhuvaba) pesta kohe
veega enne kui Malech kuivab.

PAKEND:
Plastkanister 10kg, 2kg.
LADUSTAMINE:
Malech säilib originaalpakendis 24 kuud. Hoida
temperatuuridevahemikus +5°C kuni +35°C.
TEHNILISED ANDMED:
___________________________________________
TOOTE OMADUSED:
Tüüp:
voolav vedelik
Värvus:
läbipaistev
Tihedus:
1,01 kg/l
Kuivainesisaldus:
15 %
Brookfieldi viskoossus: 20 centipoise
Säilivusaeg:
24kuud originaalpakendis,
kaitsta külma eest
Süttivus:
ei ole
Tolliklass
390390 00
KASUTUSANDMED:
Kuivamisaeg:
24 tundi +20°C juures
Ooteaeg enne värvimist: 24 tundi olenevalt
tingimustest
Kasutus t°:
+5°C kuni +35°C
VOC sisaldus tootes, (g/l): ≤ 5
(EÜ Direktiiv 2004/42/EC)
OHUTUSJUHENDID
Malech ei kuulu ohtlike ühendite alla vastavalt
Euroopa Liidu reeglitele. Soovitame kanda kindaid ja
kaitseprille ning käidelda toodet nagu tavalise
kemikaalina.
Rohkem infot saab Ohutukaardilt
TOODE KUTSEGA EHITAJALE
HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja
soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste
ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad
toote kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet
kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud
olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt
vastutav toote õige kasutamise eest
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