
 

 

 

 

Kirjeldus: 

Rauaühendeid sisaldav värv 

sisetöödeks.  Värviga kaetud pind seob 

enda külge magnetesemeid. 

 

Kasutamine: 

Värviga kaetud pinnale saab kinnitada 

magneteid. Värvi abil võib kujundada 

seinale näiteks magnetmemotahvleid. 

Soovi korral võib üle värvida mõne 

teise siseseinavärviga. Sobivad 

aluspinnad: tsement-, betoon- ja 

krohvpind, kivisein, kipsplaat, puitplaat, 

ülevärvitav tapeet jms. 

 

Omadused: 

Lahustivaba ja peaaegu lõhnatu 

rauarikas matt tumehall akrüülvärv 

sisesetöödeks. 

 

Pealekandmine: 

Segada hoolikalt enne kasutamist. 

Toodet mitte vedeldada. 

Kanda kolm kihti värvi kavandatavale 

magnetpinnale. Kasutada pintslit, rulli 

või suruõhu-pihustit. 

 

Kattevõime: 

Max 1,4 m2/l sõltuvalt alusmaterjalist 

(vastavalt ISO-6504-3 ja DIN EN 

13300) 

 

Kuivamisaeg 

temperatuuril  23˚C  ja 

suhtelise niiskuse 65% 

juures:  

Tolmukuiv: ca 2 tunni 

möödudes. 

Ülevärvitav: ca 4-6 tunni 

möödudes. 

 

KASUTUSJUHEND: 

 

Pinna ettevalmistus: 

Aluspind peab olema kuiv ning 

puhas tolmust, rasvast ja 

mustusest. Lihvida maha ja /või 

parandada pinna ebatasasused, 

kõrvaldada pinnalt lahtised 

osakesed. 

Uued kipskrohvpinnad: 

Kruntimiseks kasutada 

stabiliseerivat krundiga. 

Varem töödeldud 

kipskrohvpinnad: 

Puhastada vee ja  

puhastusvahendiga. Lasta enne  

 

 

 

 

ülevärvimist kuivada. 

 

Tolmu eraldav aluspind: 

Puhastada vee ja puhastusvahendiga 

ning lasta kuivada. Järgnevalt 

kruntida stabiliseeriva krundiga. 

 

Nõrgalt seotud värvitud pinnad: 

Pesta pinda niikaua kuni ei kooru 

värvi enam ega eraldu osakesi. 

Järgnevalt kruntida stabiliseeriva 

krundiga. 

 

Betoon: 

Eemaldada pinnalt tugevakarvalise 

harjaga täielikult lahtine 

tsemenditolm. 

 

Kipsplaat: 

Ebatasasused ja praod teipida ning 

täita sobiva tihendusmassiga. Pärast 

kuivamist töödelda pinda  

stabiliseeriva krundiga. 

 

MDF, kiudplaat, puitlaastplaat: 

Karestada libe pind liivapaberiga, 

puhastada tolmust ja katta 

akrüülkruntvärviga. 

 

Varem värvitud  pinnad: 

Pesta pinnad vee ja 

puhastusvahendiga ning lasta 

kuivada. Eelnevalt läikiva värviga 

kaetud pind lihvida matiks. 

Eemaldada lihvimistolm. 

 

Kahjustatud aluspind (niiskus-, 

rooste-, nikotiini-, tahmaplekid): 

Pesta pinnad vee ja 

puhastusvahendiga, kuivatada 

hoolikalt. Järgnevalt katta kahjustatud 

kohad üle paranduskrundiga SF. 

 

Magnetvärviga värvitud seina  

tapetseerimine:  

Värvida sein vastavalt 

kasutusjuhendile. Lasta kuivada 

vähemalt 24 tundi, seejärel lihvida 

pind kergelt üle ja katta õhema 

tapeediga. 

 

TEHNILISED ANDMED: 

 

Sideaine:  Akrülaatdispersioon 

Pigmendid:  Rutiilne titaandioksiid ja 

rauaühendid 

Lahusti:  Vesi 

 

 

 

 

PVC: 55 

Tahke aine osakaal:   80 m/m % 

Peenusaste:  50 mikronit (vastavalt 

ISO-787-7 ja DIN EN 13300: peen) 

Erikaal : ca 2,21 

Läikeaste:  ISO-2813 ja DIN EN 

13300: 60%<1 85%<1 

VOC (LOÜ):  25g 

Vedeldamine : Vesi 

 

Tööohutus:  

Hoida lastele kättesaamatus 

kohas. Käidelda 

hästiventileeritavas kohas.  

Vältida värvi sattumist nahale 

ja silma.  

Allaneelamise korral 

pöörduda kohe arsti poole ja 

näidata talle pakendit või 

etiketti. 

Puhastamine: 

Vee ja seebiga. 

Hõõrdekindlus: 

Ei ole määratud. 

Säilitamine: 

Vähemalt 12 kuud tihedalt 

suletud taaras. Hoida 

jahedas kuivas kohas. 

Kaitsta külmumise eest. 

Üldised soovitused: 

Mitte kasutada temperatuuril 

alla 8˚C. Värskelt 

tsemendiseguga kaetud 

pinda ei ole soovitav 

töödelda enne 6 nädala 

möödumist. Seoses 

komponentide mineraalse 

päritoluga võib esineda 

vähest kõikumist värvitoonide 

lõikes, sellepärast on 

soovitav erinevate 

partiinumbritega värvid enne 

kasutamist kokku segada. 

Ühtlasema tulemuse 

saavutamiseks värvida 

’’märg-märjale’’ meetodil. 

 

Jäätmekäitlus: 

Käidelda vastavalt 

kemikaalide jäätmekäitluse 

eeskirjadele. 
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