
  

                                                            ALKOR
                                                           Eterniitkatusevärv 
 
Modifitseeritud alküüdsideainest ja pigmentidest valmistatud lahustibaasiline välistöödevärv. 
 

Kasutuskohad: 
Eterniitkatustel, sobib ka puit- ning mustmetallpindadel. 
 

Omadused: 
Katusevärv on kasutusel ilmastiku kõige ekstreemsemates tingimustes (päike, tuul, vihm, 
kiired temperatuurimuutused, jne). Kõigi nende mõjude leevendamiseks on värvi koostisesse 
lisatud mitmeid komponente, mis annavad värvikihile suurema elastsuse ja kestvuse. 
Pikendab eterniidi kasutusiga. 
 

Pinna ettevalmistus: 
Värvitav pind puhastada tolmust, mustusest, samblikest, korrosioonist. Varem värvitud 
pindadelt  eemaldada vana lahtine värv. Läikiva värviga värvitud tugevad pinnad on soovitav 
nakkuvuse parandamiseks matistada. 
 

Värvimine: 
Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv. Enne kasutamist värv hoolikalt segada. Ühtlase 
värvitooni saamiseks kasutada sama tootmiskuupäevaga värvi või toonida kogu vajaminev 
kogus värvi ühes nõus. Varem värvimata vanale eterniitkatusele värvida 2 kihti. Vajadusel 
vedeldada esimeset värvikihti värnitsa või lakibensiiniga kuni 3 %. Teine kiht värvida 
vedeldamata värviga 4–6 päeva pärast, kuid soovitavalt mitte hiljem kui 1 kuu pärast. Värvida 
pintsliga piki tahvlit, õhukese ühtlase kihina, vältides värvi valgumist. Paks värvikiht kuivab 
kaua ja tõmbub kortsu. ALKOR-iga värvitud katuse ülevärvimiseks piisab ühest vedeldamata 
kihist. Värvida sooja (+10...25 oC) ja kuiva ilmaga, kuid mitte otsese päikese käes, sest see 
võib põhjustada mullide teket. Värvimise ajal vältida vihma, udu, kastet. Et värvipind jõuaks 
matistumise vältimiseks piisavalt kuivada, lõpetada värvimine 3-4 tundi enne kaste tekkimist. 
Alla ühe aasta katusel olnud eterniiti (pind leeliseline) ei ole värvi koorumisohu tõttu soovitav 
värvida. 
 

Läige ja toonid: 
Läikiv. Punakaspruun, tumepruun, must, roheline, tumeroheline, hall. Toone võib omavahel 
segada. 
 

Lahusti ja töövahendite puhastamine: 
Lakibensiin (White Spirit). 
 

Kulu: 
Eterniit:  5-6 m2/l  katusepinda (kahekordsel värvimisel). 
 

Kuivamine: 
20oC ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures 24 tundi. Madalama temperatuuri ja suurema 
õhuniiskuse juures võib kuivamisaeg pikeneda kordades. 
 

LOÜ sisaldus: 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse piirväärtus EL-s antud toote puhul (alaliik 
A/d)  300 g/l. Toode sisaldab maks. 300 g/l LOÜ. 
 

Keskkonnakaitse: 
Värvi mitte valada kanalisatsiooni ja loodusesse. Tühi kuiv taara viia prügilasse. Vedelad 
jäägid ohtlike ainete kogumispunkti. 
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