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Tehniline infoleht 

MALERWEISS PRO  
 

Kõrgkattev, mitmekülgselt kasutatav ja hästi täitev sisetööde dispersioonvärv. MALERWEISS PRO sobib kõige paremini 
uusehitistes kasutamiseks ning elu- ja äriruumide suurte pindade renoveerimiseks. Ideaalne uue kiudmassi värvimiseks. 
tänu täitvatele ja ühtlustavatele omadustele täidetakse tapeedi süvendid kõige paremini. MALERWEISS PRO on valmistatud 
eriti matina ja on seetõttu hästi parandatav. Lisaks saab sellega lihtsalt ja kiiresti katta suure hulga ruutmeetreid. Lahusti ja 
plastifikaatorivaba, madala emissiooniga, lõhnatu. Värv on pihustatav, nakkekindel ja pingevaba. 

Toote nr 293634 

TEHNILISED ANDMED  

Tihedus/erikaal  1,64 g/cm³ 
Lenduvate orgaaniliste 
ühendite sisaldus 
 

EL piirväärtus tootele (kat A/a): 30 g/l 
See toode sisaldab maksimaalselt: < 1 g/l 

Jätkusuutlikkuse näitajad  • Dispersioonvärv, lahusti- ja plastifikaatorivaba, täidab VdL-RL 01, lõige 4.2.4 
nõudeid 

• Madala emissiooniga ja lõhnatu 
• APEO-vaba 
• Pihustamisel aktiivsete ainete vaba 
• Kontrollinud TÜV Süd (emissioonide madal tase, kahjulike ainete kontroll ja 

tootmise jälgimine) 
Koostis  
vastavalt VdL-määrusele 01 
Viimistlusvärv 

Polümeerdispersioon, valge pigment, kaltsiumkarbonaat, vesi, lisand. 
Säilitusainena sisaldab bensisotiasolinooni ja metüülisotiasolinooni. Allergiateave 
telefonil 0800-5560000. 

Tehnilised andmed  
vastavalt DIN EN 13300  

• Kattevõime: klass 1, kattevõimega alates 7 m²/ l 
• Märghõõrdeklass: klass 3  
• Läige: täismatt (<2 GE 85° juures) 
• Maksimaalne terasuurus: peen (< 100µ) 

Töötlemine  Pintseldamine, rullimine, õhuvaba pritsimine 
Õhuvaba töötlus  Düüs: 0,015 – 0,021 tolli 

Surve: 160 – 180 baari 
Konsistents: originaalne (võimalik veega lahustada kuni max 3%) 
 
aerosooli (pihusti udu) mitte sisse hingata. Kasutage tavalisi kaitsemeetmeid.  

Kulu  ca 135 – 150 ml/m² siledal pinnal, töötlemata ja imaval pinnal vastavalt rohkem.  
 
Võrdlusväärtus, mille eest ei ole võimalik võtta siduvat vastutust, kuna esemete pindade omadused ja muud 
omadused mõjutavad tegelikku kulu. Selgitage vajalik kogus välja proovivärvimise alusel. 

Töötlustemperatuur  Mitte töödelda temperatuuril alla + 5°C (õhu- ja eseme temperatuur). 
Lahustamine  Toode on valmistatud kasutusvalmis kujul.  

Vajadusel võib vedeldamiseks lisada max 3% vett.  
Kuivamisajad  
(20°C/ 65% suhtelise õhuniiskuse 
juures) 

• Ülevärvitav: 4-5 tunni pärast 
• Läbikuivanud: ca 3 päeva järel 
 
Täielikult koormatav vastavalt normatiivile DIN EN 13300 28 päeva pärast. Madalatel temperatuuridel ja 
suurema õhuniiskuse juures ajad pikenevad.  

Tööriista puhastamine  Koheselt peale kasutamist veega 
Värvitoon  
 

Standardne: Valge, antiikvalge 
Toonimiseks kasutage Living Colours 2.0 ja RELIUS VOLLTON- UND 
ABTÖNFARBE. 

Pakendi suurused  12,5 l 
Hoiustamine  
 

• Kuivas ja jahedas, kindlasti külma eest kaitstult 
• Suletud originaalnõus, hoiustamisel püsib stabiilne 12 kuud 
• Ületada ei või max hoiustamistemperatuuri 25°C 
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• Madalamate temperatuuride korral, hoidke materjali enne töötlemist ca 20°C juures 
(laske aklimatiseeruda) 

Ohtude tuvastamine  Vaadake kehtivalt ohutuse andmelehelt 
 
Aluspinna eeltöötlus: 
Aluspind ja värvikiht:  
Aluspind peab olema kõva, puhas, kuiv, rasva-, vaha-, silikooni- ja tolmuvaba (vaadake VOB, osa C, DIN 18363, eriti 3.1.1). 
Lisaks arvestage ka kehtivate Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz (=BFS), 60528 Frankfurt, tehniliste 
andmelehtedega. 
 
Uus aluspind:  
Eemaldage mustus ja puhastage pinnad. Eemaldage võimalikud paakunud kihid. Kõva ja ühtlaselt imava aluspinna 
ettevalmistamine ei ole nõutav. Pealispinna kergelt tolmav krohv ja paakunud kihid toimivad nakkumist halvendavalt. 
Aluspind peab olema vastavalt krunditud. Seda võib kõige muu hulgas teha pärast fluosilikaadi lahusega töötlemist ja/või 
paakunud kihtide mehhaanilist eemaldamist.  
 
Vanad aluspinnad: 
Puhastage pinnad põhjalikult märjalt või kuivalt. Hallituse korral on nõutav märg, mehhaaniline pinnapuhastus ning 
järeltöötlus RELIUS FUNGOSAN PRIMERiga ja ennetamiseks järeltöötlus. Mõranenud aluspinna korral me soovitame 
kasutada meie spetsiaalset kattesüsteemi. Eemaldage lahtised värvitükid või kandevõimetud vana värvi kihid ja 
kattematerjalid ning puhastage üle (mehhaaniliselt või sobivat värvieemaldit kasutades). Nikotiini, vee, tahma või 
rasvaplekkidega aluspindadel me soovitame kasutada isoleerivaid tooteid (RELIUS ISOLATA W, RELIUS ISOLATA L). 

Aluspind  Eeltöötlus  Krunt  
Uus krohv 
PG I, II, III vastavalt DIN 18550 
CS II, CS II, CS iV vastavalt DIN EN 998-1 

Vaadake „Aluspinna eeltöötlus“ 
(järgige BFS-andmelehte nr 10)  

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Vana krohv 
PG I, II, III vastavalt DIN 18550 
CS II, CS II, CS iV vastavalt DIN EN 998-1 

Töödelge uue krohviga piirkondi pärast 
piisavat kuivamist nõuetekohaselt 
fluosilikaadiga ja peske üle 
(järgige BFS-andmelehte nr 10) 

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

PG IV kips- ja valmiskrohvid 
Kipspahtli mass 

Puhastage ja eemaldage tolm 
(järgige BFS-andmelehte nr 10) 

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 
Koltunud kipsplaatide korral töödelge 
RELIUS ISOLATA W-ga 

Kipsplaadid 
Kipsehitusplaadid 

Pahteldage, kuni nõutava pealispinna 
paksuseni (Q1 – Q4) 
Lihvige pahtli ebatasasused siledaks 
(järgige BFS-andmelehte nr 12)  

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 
Koltunud kipsplaatide korral töödelge 
RELIUS ISOLATA W-ga 

Betoon Eemaldage vormiõli, rasv ja vaha 
fluaatvahtpesuri või aurupesuriga. 
Sulgege õõnsused, defektid või poorid 
RELIUS FÜLL-UND PLANSPACHTEL 
FP 60-ga.  

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Poorbetoon Vaadake „Aluspinna eeltöötlus“ RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Kiudtsement - RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Avatud lubjakivist müüritis Laske uuel müüritisel minimaalselt 3 
kuud kuivada. Vuugid peavad olema 
veatud  
(järgige BFS-andmelehte nr 2) 

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Avatud telliskivist müüritis Puhastage ja eemaldage tolm RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Puit-, puitkiud-, laast- või 
vineerplaadid 

Valmistage vahatatud plaadid sobivalt 
ette 

RELIUS ISOLATA W 

Vanad, kandejõulised laki ja 
dispersioonvärvid 

Karestage või leostage läikivad 
pealispinnad 

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
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2.0 
Kandejõulised kunstvaigust krohvid ja 
matid dispersioonvärvid 

Vaadake „Aluspinna eeltöötlus“ 
Mitmekordselt värvitud aluspindade 
korral, valige kindlasti proovipind ja 
kontrollige nakkuvust. 

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Vanad lubi- ja mineraalvärvid Eemaldage nii palju, kui võimalik ja 
puhastage pind tolmust 

RELIUS TIEFGRUND E.L.F., värvitu 
RELIUS TIEFGRUND E.L.F., valge/LC 
2.0 

Temperavärvid Peske põhjalikult maha Vaadake vastavat aluspinda 
Värvimata paberist ning klaaskangas 
kiudmassist-, reljeef- või 
pressmustriga tapeedid 

Reeglina ei ole eeltöötlus vajalik - 

Nõrgalt nakkuvad tapeedid Eemaldage täielikult. Sulgege tühikud 
täiteaine või seinapahtliga 

Vaadake vastavat aluspinda 

 
Pinna katmine: 
1x RELIUS MALERWEISS PRO, täielik ja vedeldamata. Tavaliselt piisab ühekordsest katmisest. Eriti kontrastirikastel ja 
imavatel aluspindadel võib osutuda vajalikuks täiendav katmine.  
 
Jäätmestamine: 
Andke ümbertöötlemiseks ainult täiesti tühjad nõud. Vedelaid materjali jääke võib jäätmestada, kui veebaasil värvide 
jäätmeid, kuivanud materjalijääke võib jäätmestada, kui kuivanud värve või olmejäätmeid või ehitusjäätmeid. Viige vedelad 
jäägid vastavalt normatiivile EVC-Nr. 080112 vanavärvide kogumispunkti. 
 
Juhised: 
Siseruumides töötamisel hoolitsege piisava ventilatsiooni eest. Pihustamise ajal jälgige: aerosooli (pihusti udu) mitte sisse 
hingata. Hoida lastele ligipääsmatus kohas. Silma sattumise korral loputage koheselt puhta veega. Söömine, joomine ja 
suitsetamine on kasutamise ajal keelatud. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinda. Läbilaskvatel 
pindadel kasutage ainult sama tootmis-/partiinumbriga materjali. Kinni tuleb pidada üldistest kaitsemeetmetest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selle trükise andmed põhinevad meie praegustel teadmistel ja kogemustel. Need ei vabasta kasutajat võimalike mõjutegurite rohkuse tõttu meie tootega 
töötlemisel ja kasutamisel omapoolse kontrollimise ning katsetamise vajadusest. Me ei saa anda meie andmete põhjal garantiid meie toote kindlate omaduste 
või sobivuse kohta konkreetse rakenduse jaoks. Kõik siintoodud kirjeldused, joonised, pildid, andmed, vahekorrad, kaal jms on ainult üldteave; neid võidakse 
etteteatamata muuta ja need ei kujuta endast toote lepinguliselt siduvaid omadusi (toote andmed). Meie toote kasutaja peab omaenda vastutusel järgima 
mistahes tööstusliku omandi õigusi ning olemasolevaid seadusi ja nõudeid. Selle väljaande ilmumisega muutuvad kõik varasemad tehnilised andmelehed 
kehtetuks. 


