
        
 
 

Projekt 7 
Seinavärv 
 
 
Projekt 7 on matt lahustivaba vesidispersioonvärv sisetöödeks. Kergesti paigaldav, hea katvusega, ja kiiresti kuivav, ei nirise. Värvitud 
pind võib pesta (märghõõrdekindlus klass 2, 5000 tsüklit). 
 

 Kasutamine. Seinte ja lagede värvimiseks kuivades üldkasutatavates ja eluruumides. Sobib uutele ning varem värvitud, 
krohvitud ja pahteldatud betoon- ja telliskivipindadele, värvitavatele tapeedile, krunditud puitkiud- ning pahteldatud 
kipsplaaditele. 

 
 Kulu. Ühe kihi kohta 8-10 m2/l siledal pinnal ning 4-8 m2/l imaval pinnal. 

 
 Toonimine.  Võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida (A- ja C-alusvärv) 

 
 Eeltöötlus. Puhastada värvitav pind kooruvast värvist, tolmust ja mustutest. Määrdunud pind pesta puhastusvahendiga, läikiv 

pind lihvida matiks ja eemaldada lihvimistolm. Pinna konarused tasandada pahtliga, lihvida ja eemaldada lihvimistolm.  
 

 Kruntimine. Pahteldatud või varem värvimata pind kruntida Mikroplast kruntiga või katta ühe kihi Multimatt Pro või Projekt 7 
värviga. Vajadusel võib värvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust). 

 
 Värvimine. Enne kasutamist korralikult segada ning vajadusel lahjendada puhta veega kuni 10% mahust. Kanda pinnale rulli, 

pintsli või pritsiga 1-2 korda. 
 

 Värvimistingimused. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema +5..+30 °C ning suhteline 
õhuniiskus alla 80%. 

 
 Kuivamisaeg. Tolmukuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 1-2 tunni pärast. 

 
 Töövahendite puhastamine. Töövahenditelt eemaldada liigne värv ja pesta veega puhtaks. 

 
 Jäätmekäitlus. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. Tühja kuiva pakendit ja vedelaid jäätmeid 

utiliseerida järgides kohalikku seadusandlust. 
 

 Säilimisaeg. Tihedalt suletud originaalpakendis 3 aastat alates pakendil märgitud valmistamise kuupäevast. Hoida külmumise 
eest. 

 
 LOÜ piirväärtused (A/a) 30 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes <30 g/l. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab 

5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] segu (3:1). Võib 
põhjustada allergilist reaktsiooni. 

 
 

Tehnilised andmed 
Kasutuskoht Sisetingimused Märghõõrdekindlus klass 2, 5000 tsüklit 
Sideaine Stüreenakrüül   
Läikeaste Matt , 7 Säilimisaeg 3 aastat tihedalt suletud originaalpakendis  
VOC sisaldus LOÜ piirväärtused (A/a) 30 g/l (2010) Töötemperatuur +5..+ 30 °C 
 Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes <30 g/l Katvus 8-10 m2/l siledal pinnal 
Töövahendite puhastamine Vesi  4-8 m2/l imaval pinnal 
Lahusti Vesi Töövahendid Pintsel, rull, prits 
Kuivamisaeg Tolmukuiv 1 tund Hoiustamine hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C) 
 Ülevärvitav 1-2 tundi Pakend 0,9 L / 2,7L / 9L 
    

 
Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, 
ilmastikutingimustest jne. Toote kvaliteet on operatsioonisüsteem garanteeritud vastavalt ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Tootja ei võta endale 
vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Tootja: Colorex Sweden AB , 
Industrigatan 7, Stora Levene 534 73, Rootsi, tel. +46 512 180 000,fax. +46 512 606 90.  Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole: Intervärv Eesti 
OÜ, Väike-Paala 1, 11415 Tallinn, Eesti, tel. +372 623 8800, e-post: info@novelcolors.ee,  www.novelcolors.ee. 


