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Protectakote UVR 
     

 Smartkote Protectakote UVR on ühekomponentne kasutamisvalmis, elastne, 
kummikraanuleid sisaldav libisemist takistav polüuretaan värv.  

 Sobib sise- ja välistöödeks 

 Vastupidav ultraviolettkiirgusele  ja ilmastikule.  

 Pleekimis-ja kulumiskindel. 

 Toode on lihtsalt peale kantav värvipintsli, või –rulliga. 

 Tootevalikus on 2 erinevat pinnastruktuuri: sile või struktuurne. 
 

 KASUTUSALA  

 Protectakote UVR saab kasutada nt, metallil, betoonil, 

puidul, fiiberklaasil, PVCl, kummil ja keraamilistel 

plaatidel. 

 Kaitsekihina nt. veokitel, kaubikutel ja sõjaväe tehnikal.  

 Libisemist takistava kattega põrandad, kõnniteed ja 

trepid. 

 Põrandad ja astmed bussides ning teistes 

transpordivahendites. 

 Rambid ja kaldteed. 

 Väli -mänguväljakud ja jalgrattaparklad, kooli välialad. 

 Trepid, varuväljapääsud ja tuletõrje avad.  

 Helikopteri maandumisplatsid. 

 Parkimisplatsid. 

 erinevad välipõrandate pealiskate. 

 Paljud muud võimalused, kus libisemist takistav pind 

oleks vajalik. 
 

 KULU 

 4m²/liitri kohta ühe kihina katmisel. Kahe kihina 

katmisel 2m²/liitri kohta. Soovituslik on katta kahe 

kihina. 

 Väga tugevalt koormatud keskkonnas oleks soovituslik 

kolm kihti. 

 Värvi kulu mõjutab värvimisviis, värvitava pinna kuju ja 

töökeskkonna tingimused. 
 

 

 LÕPPTULEMUS  

 Läige. 

 saadaval tekstuurne või sile lõpptulemus. 
 

 TOONID  

 Saadaval standard toonid. 
 

 EEL ISED 

 Ühekomponentne- valmis kasutamiseks otse purgist. 

 Tugev ja elastne, kummikraanulitega polüuretaan värv.  

 Suurepärane vastupanuvõime ultraviolettkiirgusele  ja 

ilmastikule.  

 Vastupidav kriimustustele. 

 struktuurne libisemist takistav  või sile lõpptulemus. 

 Takistab rooste, korrosiooni teket. 

 On võimalik üle värvida ja lihtsalt teostada värviparandust.  

 Peab vastu paljudele lahustitele. Väga hea vastupidavus 

orgaanilistele ja anorgaanilistele hapetele.  

 Kuivamisaega saab lühendada kasutades kiirendit (madalad 

temperatuurid, piiratud kuivamisaeg).  

 Plii- ja raskemetallide vaba. 
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ALUSPINNA ETTEVALMISTUS   

 Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada hoolikalt 

puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Vajadusel pind karestada ja kruntida, parandades aluspinna pealiskihi 

nakkumist.  

 Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.  

 Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks. 

 Metallpinnad puhastada hoolikalt roostest.  

 Puitmaterjali teravad servad lihvida kumeraks.  

 Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm. 

 
Mitte poorsed pinnad, mis ei ole eelnevalt värvitud, nõuavad kruntimist. Kruntimiseks kasutada järgnevaid tooteid:  
 
 Metall- pind puhastada hoolikalt mustusest, porist, roostest ja lasta kuivada. Karestada kergelt. Kasuta Protektakote 2K Metal 

Primer või Protectakote Universal Epoxy Metal Primerit. 

 Galvaniseeritud teras- pind puhastada ja lasta kuivada.Kasuta Protectakote Universal Epoxy Metal Primer samal päeval. 

 Alumiinium- pind puhastada, kasutada pesuainet ja lasta kuivada. Karestada. Kasuta Protektakote 2K Metal Primerit. 

 Betoon- värskelt valatud betooni lasta kivistuda. Puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Duram Duraprime. 

 Puit- puhasta ja lase kuivada. Karesta. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. Võib lahjendada 10% 

ksüleeniga, et tugevdada imendumist. 

 Fiiberklaas- tugevalt karestada ja puhastada ksüleeniga. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. 

 PVC- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik 

on eelnev sobivustest. 

 Kumm (nitriil või kloropreen)- puhastada eelnevalt pesuvahendiga või ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR 

pinnale eelnevalt kruntimata. Soovituslik on eelnev sobivustest. 

 Keraamilised plaadid- puhasta pind ja lase kuivada. Kasuta Protectakote Clear Primer Treatment. Võib ka lihtsalt eelnevalt 

karestada, puhastada tolmust ja kanda peale Protectakote UVR eelnevalt kruntimata.  

 Läikega värvid ja lakid- karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt 

kruntimata. 

 Mootorsõidukid ja värvitud metall- eemaldada mustus ja rooste. Eelnevalt värvitud pind karestada ja puhastada ksüleeniga, lasta 

kuivada. Võib kanda Protectakote UVR pinnale eelnevalt kruntimata. 

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest! 

 

SOOVITUSED VÄRVIMISE KS 

 Kasuta  maalriteipi ja paberi lehti, et katta pinnad, mida ei soovita värvida, nt. poldid, äravoolu avad, jne. Koheselt eemalda 

Protectakote UVR nired, lekked ksüleeniga. 

 Sega Protectakote UVR hoolega. 

 Protectakote UVR võib lahjendada kuni 10% ksüleeniga, kui värv pakseneb peale avamist. Ära kasuta vett metüül- spirits, 

lakibensiini, white spirits või teisi lahusteid. 

 Kasuta värvipintslid, et katta nurgad, õmblused ja raskesti ligipääsetavad kohad. 

 Esimese kihi peale kandmisel kasuta värvirulli. Parimaks tulemuseks kanna esimene kiht ühes suunas ja teine risti esimesega. Ära 

kasuta värvi liiga paksult. Puhasta lekked koheselt. 

 Kihtide peale kandmise vahepeal hoia rull ja pintsel niisked, kasutades ksüleeni, või kasuta hiljem uusi.  
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 Sega Protectakote UVR uuesti ja vedelda 10% ksüleeniga, kui vajalik. 

 Kanna peale teine kiht koheselt kui esimene kiht on tahenenud (2-6tundi, sõltub tingimustest). Kui esimene kiht on täiesti kuivanud 

tuleks see karestada ennem teise kihi peale kandmist. 

 Eemalda maalriteip või paberi lehed kohe kui teine kiht on peale kantud. 

 Protectakote UVR on ülevärvitav 2-6 tunni parast, kergeks kasutamiseks valmis 12-18 tunni möödudes. Lõplik kuivamine võtab 

aega 4-7 päeva. Väldi raskete asjade asetamist pinnale, ennem lõpliku kuivamist. 

 Kiirendi kasutamine tõstab kuivamise aega kuni 40%. 

. 

TÖÖOHUTUS  

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, 

kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. 

Hoida lastele kattesaamatus kohas. 

 

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS 
Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või 

veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taielikult tühjendatud 

nõud. 

 

 TEHNILINE INFO  

 

 
 
 

 

Kasutuskoht  sise- ja välistööl  

Läige  läikiv 

Pind  struktuurne või sile 

Katvus   ≈4m2/l, ühe kihina kattes ja sõltuvalt pinna imavusest 

Kuivamisaeg  ülevärvitav 2-6 tunni parast, lõplik kuivamine 4-7 päeva, sõltub tingimustest. 

Vedeldi   ksüleen 

Toovahendid  värvipintsel, -rull,  

Toovahendite puhastamine koheselt parast kasutamist, kasutada ksüleeni. 

Hoidmine  hoida suletud taaras kuivas ja jahedas. 

Pakend    1 L / 4 L 

Säilivusaeg 18kuud 
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