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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Un se re An lei tun gen ba sie ren auf der zei ti gem Wis sens stand und sol len nach bes tem Wis sen den Käu fer/ An wen der be ra ten, sind je doch auf An wen dungs ge bie te und
Ver ar bei tungs be din gun gen in di vi du ell ab zu stim men. Über Eig nung und Ein satz des Lie fer pro duk tes ent schei det der Käu fer/ An wen der ei gen ver ant wort lich, wes halb
emp foh len wird, ein Mus ter stück zur Über prü fung der Eig nung des Pro duk tes her zu stel len. Im Übri gen gel ten un se re All ge mei nen Ver kaufs be din gun gen. Alle frü he- 
ren Merk blät ter ver lie ren mit die ser Aus ga be ihre Gül tig keit. Ände run gen der Ge bin de grö ßen, Farb tö ne und ver füg ba ren Glanz gra de vor be hal ten.

Aviva Tiromin-Color 4066

Кольорова, силікатна інтер'єрна фарба преміум-якості, без додавання консервантів для приватного та
комерційного застосування

ОПИС ПРОДУКТУ

Загальна інформація Ко льо ро ва, не утво рю ча плів ки, з ней траль ним за па хом, ін те р'єр на фар ба
на осно ві ка лі є во го скла з ор га ні чни ми ста бі лі за то ра ми. Без пе чна для нав ко- 
ли шньо го се ре до ви ща, від по від ає ви мо гам бу ді вель ної біо ло гії (bau bio lo- 
gisch). Про стий у ви ко ри стан ні і ефе ктив ний про дукт ви го тов ле ний без до да- 
ва н ня роз чин ни ків, кон сер ван тів і пла сти фі ка то рів, не мі стить ре чо вин, які
мо жуть при ве сти до по яви тем них плям.

Особливі властивості,
стандарти

ADLER green-Label Produkt - про те сто ва ний по 3 кри те рі ям: нав ко ли шнє
се ре до ви ще, здо ро в'я та без пе ка, тер мін слу жби. Звер ніть ува гу на па- 
спорт ста ло го роз ви тку.

Ви со ка па ро про ни кність від по від но до DIN EN 52615

ÖNORM EN 13300

Стій кість до во ло го го сти ра н ня: Клас 2

Рі вень бли ску: аб со лю тно ма то вий

Ма кси маль ний роз мір зер на: ма лий (<100 мкм)

Французька постанова DEVL1104875A щодо мар ку ва н ня ла ко фар бо вих
ма те рі а лів в бу ді вель ній га лу зі в за ле жно сті від ви ді ле н ня ле тких не без пе- 
чних спо лук: A+.

Сфера використання Для мі не раль ної по кра ски усе ре ди ні жи тло вих при мі щень, шкіл і ди тя чих
сад ків, гро мад ських бу ді вель, а та кож для ре став ра ції істо ри чних па м'я ток.

Осо бли во під хо дить для мі не раль них основ і мі цних си лі ка тних по крит тів.
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ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
Вказівки щодо застосування Будь ла ска, пе ре мі шай те про дукт пе ред за сто су ва н ням.

Тем пе ра ту ра про ду кту, об'є кта і нав ко ли шньо го се ре до ви ща не по вин на
бути ниж че + 8°C.
Опти маль ний тем пе ра тур ний ре жим 15-25°C при від но сній во ло го сті по ві- 
тря 40-80%
За без пе чи ти хо ро шу вен ти ля цію для схо пле н ня по кри т тя.
Щоб уни кну ти па тьо ків і не ба жа них слі дів, ре тель но про фар бо вуй те по- 
верх ню ме то дом мок рий по мо кро му.
Озна ки ре мон ту по верх ні за ле жать від ба га тьох фа кто рів, і тому не ми ну чі
(BFS-Merk blatt 25).
Не слід на но си ти на ела сти чні шов ні маси і спо лу чні про фі лі (це може
при ве сти до утво ре н ня трі щин і злу щу ва н ня фар би)!
Накрийте скло, кераміку, натуральний камінь, клінкер, метал і
пофарбовані поверхні.
Не гай но ви да літь бриз ки фар би во дою.

Технологія нанесення Про цес на не се н ня Пен злик Ва лик Air less
Роз пи лю валь на дюза (ø мм) - - 0,53 - 0,63
Роз пи лю валь на дюза (ø inch) - - 0,021 - 0,026
Кут роз пи ле н ня (°) - - 50
Тиск роз пи ле н ня (бар) - - 150 - 180
Роз чин ник Вода
Роз мір сі тки - - 0,2 мм
До зу ва н ня роз чин ни ка в% 0 - 5
Ви тра та мл/  м² близь ко 145 близь ко 170
По крив ність на шар (м²/  л) 1) близь ко 7 близь ко 6
1) По крив ність з ура ху ва н ням роз чин ни ка і втра ти на роз по ро ше н ня

Фор ма і вла сти во сті осно ви впли ва ють на ви тра ту / по крив ність. То чні зна че- 
н ня ви тра ти мо жуть бути ви зна че ні тіль ки ви го тов ле н ням про бно го зраз ка.

Час висихання (при 23°С і
відносній вологості 50%)

На сту пний шар при бли зно че рез 12 го дин

Вка за ні зна че н ня є орі єн тов ни ми. Про цес ви си ха н ня за ле жить від тов щи ни
шару, тем пе ра ту ри, по ві тро об мі ну і від но сній во ло го сті по ві тря.
Низь кі тем пе ра ту ри і / або ви со ка во ло гість мо жуть збіль ши ти час су ші н ня.

Очищення робочого
інструменту

Чис тка про во ди ться миль ною во дою від ра зу пі сля ви ко ри ста н ня.
Для ви да ле н ня за со хлих за ли шків фар би ми ре ко мен ду є мо Ab bei zer Ex- 
press 8313.

ОСНОВА
Тип основи Мі не раль ні осно ви (шту ка тур ки, бе тон), гі псо кар тон, мі цні си лі ка тні фар би
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Характеристики основи Осно ва по вин на бути су хою, чи стою, мі цною, без роз ді ло вих ре чо вин, та ких
як жир, віск, си лі кон і т.д., не мі сти ти пилу, бути при да тною для на не се н ня
по кри т тя.

Звер ніть ува гу на ÖNORM B 2230 ча сти на 2.

Ди ві ться та кож VOB, DIN 18363, ча сти на C, па ра граф 3; Оздо блю валь ні ро- 
бо ти.

Не мі цні ста рі по кри т тя пов ні стю ви да ли ти.

Підготовка основи Від ре мон туй те не ве ли кі трі щи ни, отво ри або слі ди уда рів під хо дя щою
шпа клів кою.

Ви да літь слі ди ма сел і жи рів за до по мо гою AD LER Ent fet ter 80394.

Для чи стих, низь ко по гли на ю чих, су хих і мі цних основ по пе ре дня оброб ка
не по трі бна.

Обро біть і ви да літь цвіль в при мі щен ні за до по мо гою Avi va Schim me lex
chlor frei 8312 або Avi va Fun gi san 8308.

Покриття відштукатурених основ клас P I, P II і P III

Сві жо шту ка ту ре ні ді лян ки мо жна фар бу ва ти че рез три-чо ти ри ти жні. По- 
верх ня по вин на бути до бре ви су ше на і очи ще на. При не об хі дно сті, від шлі- 
фо ва на (за тер та).

На гру бо по ри стих, злег ка пі ща них або на дмір но по гли на ю чих по верх нях не- 
об хі дно про ве сти по пе ре днє ґрун ту ва н ня за до по мо гою Avi va Si li kat Grun die- 
rung 4079 роз бав ле но го во дою 1:1.

Для силь но аб сор бу ю чих і злег ка пі ща них основ, при не об хі дно сті, дві чі
обро біть за до по мо гою Avi va Si li kat Grun die rung 4079 роз бав ле но го во дою
1:1.

Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу P IV і P V

Від шлі фуй те будь-які існу ю чі мі не ра лі зо ва ні ско рин ки.

На гру бо по ри стих, злег ка пі ща них або на дмір но по гли на ю чих по верх нях не- 
об хі дно про ве сти по пе ре днє ґрун ту ва н ня за до по мо гою Avi va Si li kat Grun die- 
rung 4079 роз бав ле но го во дою 1:1.

Гіпсові і готові штукатурки з розчинів класу P IV і P V

Від шлі фуй те будь-які існу ю чі мі не ра лі зо ва ні ско рин ки.

На гру бо по ри стих, злег ка пі ща них або на дмір но по гли на ю чих по верх нях не- 
об хі дно про ве сти по пе ре днє ґрун ту ва н ня за до по мо гою Avi va Si li kat Grun die- 
rung 4079 роз бав ле но го во дою 1:1.
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Гіпсокартон (ГКЛ)
Про шлі фуй те не рів но сті і ре тель но ви да літь пил.
На не сіть шар Avi va Tie fen grund WV 4074 роз бав ле ний з во дою 1:1.
Бетонні поверхні
У разі гря зьо вих за бру днень, по шко джень або пилу, очи сти ти ме ха ні чним
спосо бом.
На гру бо по ри стих, злег ка пі ща них або на дмір но по гли на ю чих по верх нях не- 
об хі дно про ве сти по пе ре днє ґрун ту ва н ня за до по мо гою Avi va Si li kat Grun die- 
rung 4079 роз бав ле но го во дою 1:1.
Міцні мінеральні основи
На гру бо по ри стих, злег ка пі ща них або на дмір но по гли на ю чих по верх нях не- 
об хі дно про ве сти по пе ре днє ґрун ту ва н ня за до по мо гою Avi va Si li kat Grun die- 
rung 4079 роз бав ле но го во дою 1:1.
Глиняна штукатурка
Очи стіть по верх ню. На не сіть шар грун тов ки з Avi va Si li ca te Grun die rung
4079, роз ве де ної во дою 1:1.
Обо в'яз ко во ви ко най те те сто ве по кри т тя і пе ре вір те чи не про яв ля є ться ко- 
ри чне вий ко лір.
Клейова фарба
Ре тель но про мий те по верх ню і за грун туй те її за до по мо гою Avi va Tie fen- 
grund WV 4074.
Слід уникати глянцування при сушінні Aviva Tiefengrundes WV 4074!
Будь ла ска, до три муй тесь те хні чно го опи су про ду кту.

СИСТЕМА ПОКРИТТЯ
Основний шар Ди вись Під го тов ка осно ви

Проміжне покриття Avi va Ti ro min-Co lor 4066
з роз ве де н ням ма кси мум 5% води.

Фінішне покриття Avi va Ti ro min-Co lor 4066
з роз ве де н ням ма кси мум 5% води.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
Упаковка 1 л, 3 л, 9 л, 15 л

Кольори Ко льо ри мо жна отри ма ти в си сте мі ко льо ру ADLER Color4you.

Для за без пе че н ня єди но го ко льо ру слід ви ко ри сто ву ва ти на одній і тій же
по верх ні ма те рі ал одні єї пар тії.
Для ви зна че н ня кін це во го ко льо ру ре ко мен ду є ться на не сти про бний зра- 
зок по кри т тя на ори гі наль ній по верх ні.
Яскра ві і на си че ні ко льо ри ма ють слаб ку по кри ва ність. Для на не се н ня по- 
крит тів з та ки ми від тін ка ми ре ко мен ду є ться по пе ре дньо на не сти на по- 
верх ню ана ло гі чний кри ю чий па стель ний ко лір, отри ма ний на осно ві Бі ло- 
го / Weiß.
Для тем них від тін ків ме ха ні чне на пру же н ня може при ве сти до по яви сві- 
тлих смуг (ефект пи сьма). Ця осо бли вість ха ра ктер на для всіх ма то вих
фарб для жи тло вих при мі щень. Якість про ду кту і фун кціо наль ність не змі- 
ню є ться.

База W15 4066000015
База W30 4066000030
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Додаткові продукти

ДОДАТКОВІ ВКАЗІВКИ

Термін зберігання / умови
зберігання

Не менш 2 ро ків в ори гі наль ній не по шко дже ній упа ков ці.

Збе рі га ти в мі сці за хи ще но му від во ло ги, пря мих со ня чних про ме нів, мо ро зу
і ви со ких тем пе ра тур (вище 30°C).

Технічні дані Вміст ЛОС Гра ни чне зна че н ня за нор ма ми ЄС для Avi va Ti ro -
min-Co lor (Кат. A / a): 40 г/  л (2010). Avi va Ti ro min-
Co lor мі стить ма кси мум <1 г/  л ЛОС.

GISCODE BS W10

Дані щодо безпеки Більш де таль ну ін фор ма цію щодо без пе ки при транс пор ту ван ні, збе рі ган ні і
за сто су ван ні, а та кож щодо ути лі за ції мо жна зна йти у від по від но му па спор ті
без пе ки. По то чну вер сію мо жна зна йти за адре сою www.adler-lacke.com.

На пе ре роб ку від да ва ти тіль ки по ро жні кон тей не ри, що не мі стять за ли шків
про ду кту. Рід кі за ли шки про ду кту мо жна ути лі зу ва ти так само, як і за ли шки
фарб на во дній осно ві, за со хлі за ли шки про ду кту - як за твер ді лі фар би або
як по бу то ві від хо ди.

Уни кай те вди ха н ня па рів при роз пи лен ні. Ви ко ри сто вуй те за хи сну ма ску
(ком бі но ва ний фільтр A2/  P2).

Avi va Ti ro min Co lor силь но лу жна.

Уни кай те кон та кту зі шкі рою та очи ма.

Aviva Silikat Grundierung 4079
Aviva Tiefengrund WV 4074
Aviva Schimmelex chlorfrei 8312
Aviva Fungisan 8308
ADLER Entfetter 80394


