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Toote nr.: 4214 

TECMALITE FACHADAS 
PILIOLITE vaikude baasil fassaadivärv 

 
KIRJELDUS:  
TECMALITE FACHADAS on PILIOLITE® vaikude baasil värv, mis pakub suurepärast kaitset vee, 
süsinikdioksiidi ja tööstusliku keskkonna vastu.  
Suurepärane nakkumine erinevate aluspindadega tagab pikaajalise ja esteetilise tulemuse. Koostis 
võimaldab paigaldada erinevate ilmastikutingimustega (näit. vihmakindel mõni minut peale 
paigaldust). 
 
 
OMADUSED: 
Olemus   : Akrüül      
Nake   : Suurepärane paljude erinevate aluspindadega               
Lahusti   : TECMASOL C 
Kiht   : 4-5m2/kg mitmes kihis. 
Paigaldus  : Pintsel või rull     
Kuivamisaeg  : Puutekuiv 2h , ülevärvitav 8h 
(20o- 55% R.H.) 
Värvid   : valge, Bay Cream, Sahara Yellow, Toldo Ochre, Pale Salmon 
 
OMADUSED: 
Suurepärane nake erinevate aluspindadega, isegi ilma krundita. 
Suurepärane veeauru läbilaskvus. 
Hea kaitse seente ja vetikate tekke eest. 
Lihtne paigaldada tavalisete vahenditega. 
Võimalik paigaldada erinevate ilmastikutingimustega (vihmakindel juba mõni minut peale paigaldust). 
Vee ja UV kindel. Ei kolletu. 
Suurepärane ülevärvimise võime. 
 
 
KASUTUSALAD: 
Betoonist, tellisest, mördist, kivimüürist, kipsist jne. pindade kaitseks. 
 
 
PINNA ETTEVALMISTUS: 
Aluspind peab olema kuiv ja puhas igasugustest jääkidest nagu määrded, õli, lahtised osakesed, tolm 
või mistahes muu mustus. Tsemendipiim tuleb eemaldada mehhaaniselt või meie tootega DESCA-2F-
ga loputadses hiljem rohke veega. Pinnal peab olema teatud karedus ja poorsus, et saavutada korralik 
nake. Teis värvi peale kandmisel tuleb eemaldada varasem lahtine või pragunev värv. 
 
 
KASUTUSMEETOD:  
Segada toodet kanistris enne paigaldust. Kui aluspind on heas seisukorras paigalda TECMALITE 
FACHADAS lahjendamata või kui aluspind pole piisavalt poorne siis lahjenda toodet 10% TECMASOL 
C –ga. Peale 8 tundi on võimalik kanda peale teine kiht, teine kiht kanda peale lahjendamata. 
 
 
ERISOOVITUS: 

 Ära paigalda toodet, kui temperatuur on alla 5oC või kui relatiivne õhuniiskus on kõrge. 
 Ära paigalda kunagi elastse värvi peale 
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PAKEND JA LADUSTAMINE: 
TECMACRIL FACHADAS on pakendatud 10 ja 25kg metall anumates. Toodet tuleb hoida jahedas, 
kuid samas alati kaitsta pakase ja kõrgete temperatuuride eest. 
 


