
 

 

 

                                                                           RUST-OLEUM MATHYS 

 

EPOXYSHIELD                    TOOTESELGITUS    01.02.06 

 
EpoxyShield on vesialusel epoksüüdvärv garaažide põrandatele. Ta on kasutajasõbralik 

lihtsalt kasutatav , erakordsel hea nakkuvusega ja suurepärase kestvusega.  

 

Värvi iseloomustus:  suurepärane kulumiskindlus  –  suurepärane löögi ja 

kulumiskindlus  –  kemikaalide kindlus ja hea vastupanuvõime seisvale veele  –  

komplekt sisaldab kahe komponendilist põranda epoksüüdvärvi, puhastusaineid, 

dekoratiivlisandeid, värvilabidat ja instruktsiooni DVD-d 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

Läige                                         :  keskmine läige 

Värvus                                       :  hallikas hõbedane 

Tihedus                                      :  baasvärv  1,32 kg/l 

                                                      kõvendi     1,13 kg/l 

Kuivaine sisaldus                       :  baasvärv 54,5% mahus 

                                                       kõvendi    91,0% mahus 

LOÜ                                           :   max 53 g/l , segu max 53 g/l 

A/j kategooria toodete lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite ( LOÜ) piirnorm on 140 

g/l 2007 a ja  140 g/l  2010 a.  

Kuivamise aeg   käsitletav         :   16 tunni pärast ( jalgsi kerge liiklus ) 

20C / 50%         ülevärvitav       :   48 tunni pärast ( jalgsi normaalne liiklus) 

                          Lõplik tugevus  :  7 päeva pärast ( sõiduvahendite liikluseks) 

 

SEGAMISE JA VÄRVIMISE AJAD 

 

Peale kõvendiga kokkusegamist. 

                                                15-20 C              21-25 C                26-30 C 

Pintsiga värvimisel   30 minuti pärast      10 minuti pärast               kohe    

Rulliga värvimisel    45 minuti pärast      15 minuti pärast  5-15 minuti pärast 

Segu kasutamise aeg      2 tundi                       1,5 tundi                 1 tund 

 

 MÄRKUSED 

 

Kuna kasutusaeg on ainult 1-2 tundi, siis tuleks seda tööd teha kahekesi. Üks tegeleb 

servade ja nurkadega ja teine tegeleb keskpõranda osaga . 

 

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee 
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EPOXYSHIELD                       

 

KATVUS 

 

Üks pakend sisaldab umbes  25 m2 suuruse normaalse uue betooni värvimiseks materjali. 

Väga kareda ja poorse betooni puhul on oodatav katvus 12-20 m2. 

 

PINNA ETTEVALMISTUS 

 

Pinnalt eemaldada kogu mustus ja õli. Suurem mustus eemaldada harjates.  Kasutades 

lahusteid või mineraalpiiritust nühkida lapi või paberkäterätikuga  plekke, et vältida 

pritsmeid. Pärast loputada kogu põrand puhta veega. Pärast seda kasuta pakendis olevat 

pesuvahendit. Lahusta kogu pakendis olev kontsentraat umbes 7,5l veega. Seejärel teha 

kogu põrand niiskeks. Eemalda liigne vesi ja seejärel kanda pesuvahend kastekannuga  

umbes 3x3m suurusele pinnale. Peske ettevalmistatud sektsioon tiheda harja või mopiga  

korralikult puhtaks. Hoidke sektsiooni kogu puhastamise aja märjana. Niimoodi 

edasiliikudes (eelnevalt sektsiooni niisutades ) saab lõpuks kogu puhastusvee ja mustuse 

garaaži põrandat mööda edasi suunates uksest välja lükata. 

Mustuse ja vee eemaldamiseks võib kasutada selleks sobivat tolmuimejat. 

Peale põranda puhastamist lasta pinnal täielikult kuivada. 

Kui peale kuivamist näpuga üle põranda tõmmates näpp määrdub, tuleb protsessi korrata 

kuni pinnad on puhtad. 

 

KASUTAMINE 

 

 

Dekoratiivlisandeid ei tohi panna segu sisse. Segada komponentide A ja B segu 

korralikult vähemalt 3 minutit. Segatud värvi ei tohi jätta päikese kätte. Seejärel, jälgides 

eelpooltoodud temperatuurivahemikke, võib asuda  1-30 minuti pärast värvima. Esmalt 

pintsliga värvides seina ääred ja seejärel kogu põranda. Olles värvinud umbes 1,5x1,5 m 

suuruse ala visata sellele dekoratiivhelbed ning nii korrata kuni kogu pind on kaetud. 

Värvimata pinnale sattunud dekoratiivhelbeid ei tohi üle värvida. 

 

 

    

 

  

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee 
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EPOXYSHIELD                    

 

Vajalik on ainult üks kiht värvi. Kogu segatud värv tuleb ära kasutada          1-2 tunni 

jooksul sõltuvalt temperatuurist. 

Tööriistade puhastamiseks kasutada sooja vett ja seepi või muud pesuvahendit. 

Allesjäänud värv lasta ära kuivada. Jäätmed viia selleks ettenähtud kohta. 

 

VÄRVIMISE TINGIMUSED 

 

Õhutemperatuur peaks olema 15-35 C ja õhuniiskus <80%. Betoonpõrandad soojenevad 

kaua ja seepärast peab põranda temperatuur olema vähemalt      13 C . Parim aeg 

värvimiseks oleks pealelõunane aeg. 

 

HOIATUS 

 

Vältida kontakti nahaga ja hoiduda silma sattumast. Nahale sattumisel pese kahjustatud 

kohta korralikult sooja vee ja seebiga ning loputa ohtralt veega.  

Silmasattumisel loputa silma ohtra külma veega 15 minuti jooksul. Allaneelamisel mitte 

ette esile kutsuda oksendamist. Juua 1-2 klaasi vett või piima ja pöörduda koheselt arsti 

poole. Hoida laste kätte sattumast.  

 

MÄRKUSED 

 

Ei soovitata värvida põrandaid , millel on kasutatud tasandussegusid või  anhüdreeritud 

põrandaid. 

 

 

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat. 
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