
 

 

                                                               RUST-OLEUM MATHYS 

 

DURBOCEM                       TOOTESELGITUS                    01.02.06 

 
Lahustibaasil värv baseerub plastiseeruvatel akrüülvaikudel.  

Sise- ja välistöödeks. 

 

Värvi iseloomustus:  nakkub tugevalt niiskete pindadega – saab värvida kriidiga 

värvitud pindu – nakkub tugevalt tsemendibaasil pindadega – sisaldab tsementi ja on 

seetõttu eriti sobiv niiskete pindade värvimiseks – on ülevärvitav PARACEM` iga, kui 

pind on kuivanud. 

 

KASUTUSALAD 

Niiskete seinte ja keldrite värvimiseks 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

Läige                                            :  matt (2%) 

Värvus                                          : valge 

Tihedus                                         :  1,24-1,28 g/cm3 

Kuivaine sisaldus                          :  mahus 38 – 40% 

                                                         Kaalus 61 - 63% 

Soovitatav värvikihi paksus          :  märg kiht 500 mikronit ( 2 m2/l) 

                                                         Kuiv kiht  200 mikronit ( 2 m2/l) 

LOÜ                                               :  max 500 g/l, segul max.500 g/l 

A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on 

600 g/l 2007 a. ja 500g/l 2010 a.  

Leektäpp                                        :  >39 C 

Kuivamise aeg 20 C / 50% 

                             Puutekindel       :  2 tunni pärast 

                             Käsitletav          : 2 tunni pärast 

                           Ülevärvitav         :  24 tunni pärast 

                      Lõplik tugevus         :  24 tunni pärast 

Teoreetiline katvus 1,5 – 3 m2/l. 

 

PINNA ETTEVALMISTUS 

 

Kriidiga värvitud pinnad harjata terasharjaga puhtaks. Vee läbijooksu kohad tuleb teha 

vettpidavaks, spetsiaalse kiirelt kõveneva tsemendiseguga. Seejärel lasta pindadel 

kuivada.  

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee 
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DURBOCEM 

 

 

KASUTAMINE 

 

Värv peab olema korralikult läbi segatud enne värvimise alustamist. 

 

VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE 

 

Pintsliga                                    :  ja, keskmise tugevusega , mitte lahustada 

Rulliga                                      :  ja, mohäär rulliga , mitte lahustada 

Õhuga pihustamine                   :  ei 

Kõrgsurvega pihustamine         :  ei 

Tööriistade pesemine                :  white spirit 

 

VÄRVIMISE TINGIMUSED 

 

Värvida väga hästi ventileeritud kohas 

 

MÄRKUSED 

 1. kiht:  pind immutada keskmise tugevusega pintsliga, halvas seisukorras seinad 

immutada küllastumiseni. 2. kiht : peale 24 tundi pintsliga peale kanda. 

 Spetsiifilist värvimiste ( nt. koobaste) korral peab peale värvimist tagama hea 

ventilatsiooni umbes nädala jooksul. 

 DURBOCEM ei hoia ära salpeeter soolade ladestumist, ei hoia ära põhjavee 

läbitungimist ja pole seetõttu kasutatav veekindlust tagava värvina 

 

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.  
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