
 

 

 

 

 

KLOORKUMMIST KATTEKIHT BASSEINIDELE
 
OMADUSED:  
Kattekiht koosneb kloorkummist ja spet
vastupidavuse ja eeskujulike mehhaaniliste omadustega.
TECMA PAINT HS pakub suurepärase kaitse agressiivsete keskondadele k
ühendite pritsmed on igapäevased. Ka pakub värv suurepäraseid elastsusomadusi 
kaitsmaks pindu, mis on vee või merevee all. 
 
TEHNILISED ANDMED:  
Olemus   :   
Kuivamisaeg 
20OC – 55% Suhteline õhuniiskus
Lahusti   :   
Paigaldus  :   
Teoreetiline kulu :   
 
KASUTUSALA:  
TECMA PAINT HS on sobilik terase värvimiseks, 
agressiivses keskkonnas.  
On soovituslik eelnevalt kruntida teraspinnad, millele võib sattuda vee, hap
pritsmed. Ka on soovituslik tsemendi või betoonpindadele, mis on sarnastes tingimustes, mis eelnevalt 
mainitud.  
TECMA PAINT HS on soovituslik kasutada basseinides katte
kaitse ja vastupidavuse pidevaks vee all olemiseks.
Ei ole soovituslik kohtades, kus on 
Ei ole soovituslik kohtades, kus võib esineda
Ei ole soovituslik kasutada temperatuuridel 
 
NÕUDED PINNALE:  
Teraspinnad 
Pinnad peavad olema kuivad ja vabad määretest, tolmust või muudest ainetest. Rooste tuleb 
eemaldada liiva- või haavlipritsiga, 
pinnale.  
 
Tsemendi baasil ja betoonpinnad
Pinnad peavad olema kuivad, vabad 
tuleb eemaldada. Kui pind ei oma poorsust või ei ole piisavalt kare, ka
keemilit karestajat DESCA-2F loputades hiljem rohke v
Tsemendi või betoonpindadel tuleb järgida minimaal
 
KASUTUSMEETOD:  
Kui paigaldad TECMA PAINT HS
tsemendi baasil ja betoonpindadele, siis lahusta alati esimene kht 10
parem.  
Peale vähemalt 8 tundi on võimalik paigaldada teine kiht ilma lah
tsemendi baasil ja betoonpindadele
rohkem, kui tavaliselt. Sedasi tehes värv imbub paremini pooridesse kattes selle ja ei lase niiskusel 
imbuda basseini konstruktsiooni ja moodustada mulle hüdroisolatsioonile või värvikihi alla. 
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TECMA PAINT HS 
KLOORKUMMIST KATTEKIHT BASSEINIDELE 

kloorkummist ja spetsiaalsetest plastifikaatoritest, mis on väga suure
vastupidavuse ja eeskujulike mehhaaniliste omadustega. 

pakub suurepärase kaitse agressiivsete keskondadele kus vesi ja keemiliste 
ühendite pritsmed on igapäevased. Ka pakub värv suurepäraseid elastsusomadusi 
kaitsmaks pindu, mis on vee või merevee all.  

 Kloorkummi 

eline õhuniiskus:  puutekuiv 30 min – ülevärvitav 8 tundi 
 TECMASOL C 
 pintsel, rull, värvipüstol 
 6,5 m2/Kg 40 mikroni paksuselt kihina 

on sobilik terase värvimiseks, tsemendi ja betoonist pindadele, mis on keemiliselt 

eelnevalt kruntida teraspinnad, millele võib sattuda vee, happe alu
pritsmed. Ka on soovituslik tsemendi või betoonpindadele, mis on sarnastes tingimustes, mis eelnevalt 

on soovituslik kasutada basseinides kattevärvina, kuna toode pakub väga hea 
kaitse ja vastupidavuse pidevaks vee all olemiseks. 
Ei ole soovituslik kohtades, kus on õlid või loomsed või taimsed määrded. 

ituslik kohtades, kus võib esineda pritsmeid korrodeerivatelt hapetelt või lämmastikhapetelt
Ei ole soovituslik kasutada temperatuuridel rohkem kui 65OC. 

Pinnad peavad olema kuivad ja vabad määretest, tolmust või muudest ainetest. Rooste tuleb 
või haavlipritsiga, harjamisega liivapaberiga, jne. Paigalda sobilik krunt puhastatud 

baasil ja betoonpinnad 
Pinnad peavad olema kuivad, vabad ja vabad määretest, tolmust või muudest ainetest

Kui pind ei oma poorsust või ei ole piisavalt kare, kasuta liiva- või haavlipritsi
loputades hiljem rohke veega. 

Tsemendi või betoonpindadel tuleb järgida minimaalset tahenemisaega enne värvi paigaldust

TECMA PAINT HS, siis kasuta lahustamiseks ainult meie TECMA SOL C
tsemendi baasil ja betoonpindadele, siis lahusta alati esimene kht 10-15%, et pinda imbumine oleks

võimalik paigaldada teine kiht ilma lahustita sel korral. 
mendi baasil ja betoonpindadele millel ei ole hüdroisolatsiooni, tuleb esimene kih

. Sedasi tehes värv imbub paremini pooridesse kattes selle ja ei lase niiskusel 
basseini konstruktsiooni ja moodustada mulle hüdroisolatsioonile või värvikihi alla. 
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siaalsetest plastifikaatoritest, mis on väga suure keemilise 

us vesi ja keemiliste 
ühendite pritsmed on igapäevased. Ka pakub värv suurepäraseid elastsusomadusi ja väga sobilik 

pindadele, mis on keemiliselt 

pe aluse või mineraalõlide 
pritsmed. Ka on soovituslik tsemendi või betoonpindadele, mis on sarnastes tingimustes, mis eelnevalt 

värvina, kuna toode pakub väga hea 

korrodeerivatelt hapetelt või lämmastikhapetelt. 

Pinnad peavad olema kuivad ja vabad määretest, tolmust või muudest ainetest. Rooste tuleb 
arjamisega liivapaberiga, jne. Paigalda sobilik krunt puhastatud 

ja vabad määretest, tolmust või muudest ainetest. Lahtine segu 
või haavlipritsi, kasuta 

a enne värvi paigaldust. 

TECMA SOL C. Kui paigaldad 
15%, et pinda imbumine oleks 

stita sel korral. Kui paigaldad 
millel ei ole hüdroisolatsiooni, tuleb esimene kiht lahustada 

. Sedasi tehes värv imbub paremini pooridesse kattes selle ja ei lase niiskusel 
basseini konstruktsiooni ja moodustada mulle hüdroisolatsioonile või värvikihi alla.  



 

 

 

 

 

 
SPETSIAALSED SOOVITUSED

• Ära paigalda temperatuuridel allal +
• Ära paigalda, kui on oodata vihma enne, kui värv on kuiv.
• Kui värvid basseini on vajalik värvi kuivamine 3

 
ETTEVAATUSABINÕUD: 

o Paigalda korraliku ventilatsio
o Hoidu läheduses olevast leekidest või kuumusallikatest
o Väldi kontakti silmade ja nahaga.

 
PAKEND: 
10 ja 25 Kg metallämbrid. 
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Kontor: (+372) 6 188 020 

SIAALSED SOOVITUSED: 
Ära paigalda temperatuuridel allal +5OC või suhtelise õhuniiskusega õle 85%.
Ära paigalda, kui on oodata vihma enne, kui värv on kuiv. 
Kui värvid basseini on vajalik värvi kuivamine 3-4 päeva enne vee sisselaskmist. 

aigalda korraliku ventilatsiooniga 
Hoidu läheduses olevast leekidest või kuumusallikatest. 
Väldi kontakti silmade ja nahaga. 
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või suhtelise õhuniiskusega õle 85%. 

4 päeva enne vee sisselaskmist.  


