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UUENDATUD:	02.11.2015	
	
Kõrge kuumuse ja korrosioonikindel 
pulbristatud roostevabast terasest kate. 

	
	
	
	
	
	
	
Toote	nr:		
16040	(S/C:	HCR)	–	567ml	aerosol	

Omadused	
	

• Moodustab	tugeva	ja	vastupidava,	kiiresti	
kuivava	kattekihi	

• Paindlik	kattekiht,	UV	kaitsega	
• Keemiline	vastupidavus	on	võrdne	

roostevaba	terase	300-sarja	kuuluva	
terasega	

• Matt	roostevaba	terase	viimistlus	
	

Eelised	
	

• Kaitseb	korrosiooni	ja	kuumuse	eest	
• Ei	kooru	ja	ei	kaota	värvi	
• Sobib	kokku	kõikide	300-sarja	kuuluvate	

roostevaba	terastega	
• Lõppviimistlus	võrreldav	originaal	roostevaba	

terasega	

Kasutusvaldkonnad	
	
Stainless	HCR	sisaldab	roostevaba	terase	pigmente,	
mis	teevad	sellest	ideaalse	kaitsevahendi	pindadele,	
mis	on	korrosiooni	suhtes	tundlikud.	Annab	
suurepärase	vastupidavuse	ja	kaitse	ilmastiku,	
päiksevalguse,	õli	ja	vee	eest.	
Stainless	HCRi	saab	kasutada	väga	paljude	
erinevate	metallpindade	peal	pinnakaitsena.	Samuti	
on	see	sobiv	roostevaba	terase	taastamiseks	või	
viimistlemiseks.	
Tavapärasteks	kasutusvaldkondadeks	on	
laevandus-,	teeremondi-	ja	põllumajandus	
seadmed,	paberivabrikud,	boilerite	remont,	
veemõõdikud,	valmis	keevisliited,	mutrid	ja	poldid,	
ahjud,	ahju	uksed,	paagid/mahutid,	torud.	

Kasutusjuhend	
	

1. Puhasta	pind.	
2. Enne	kasutamist	raputage	pudelit,	seni	kuni	

segistikuul	hakkab	pudeli	sees	liikuma.	
Raputage	edasi	vähemalt	1	minut.	

3. Pihustage	otse	pinnale.	
4. Peale	kasutamist	keerake	pudel	alaspidi	ja	

pihustage	natuke,	et	puhastada	otsik.		

	

				 	



	

	
	
	
Tehniline	informatsioon	
	

	

	

	
Toote	nr:	16040	
Laovaru	kood:	HCR	
Kirjeldus:	Roostevaba	HCR	aerosool	
Maht:	567ml	
Värvus:	Hõbehall		
Säilivusaeg:	24	kuud	
Lenduvaid	ühendeid	(VOC):		610	g/L	
Tollitariifi	kood:	3814	00	00	
Kasutus	temperatuur:	10-300C	
Säilitustemperatuur:	5-350C	

	
Kooslus:	Vedelik	
Kuivamisaeg:	Puutekuiv	peale	5	min	(oleneb										
kihtide	arvust	ja	paksusest)	
Ülevärvimisaeg:	10	min	(oleneb	kihtide	
arvust	ja	paksusest)	
Kuumustaluvus:	1500C,	lühiajaliselt	2600C	
(30	min)	
Baas:	Akrüül	lakk	
Baasi	tüüp:	316	Roostevaba	terase	osakesed	
Kuivainesisaldus:	17%	
Suhteline	tihedus:	0.79	g/ml	
	

	
Tervisekaitse	&	Ohutusteave	–	vaadake	ohutuskaardilt	

	

Kasutustingimused ja volitused 
 
Ühtki osa käesolevast väljaandest ei tohi 
paljundadaüle kanda või salvestada, ei 
elektroonilsel ega mehaanilisel teel, või 
fotokoopiatena, ilma selleks eelnevalt antud 
KENT UK loata. Käesolev andmeleht ja selle 
sisu ("Teave“) kuulub kontserni KENT UK või 
tema kasutusloavaldajale. Kõnealuse teabe 
kasutamine muudel eesmärkidel, peale 
toodete tutvustusega seonduva, on keelatud. 
Seni pole ühtki intellektuaalse omandiõiguse 
kasutusluba kooskõlastatud. 
 

	

Käesolev teave on muudetav 
ilma ette hoiatamata. 
Tehtud muudatused 
asendavad teabe kõigil seni 
välja antud tehnilistel 
andmelehtedel. Esitatud 
andmed on loodetavasti 
täpsed, ent kontsern ei võta 
enda peale vastutust nende 
õigsuse ega täielikkuse eest 
ning kasutamisel nende 
vigadest või puudulikkusest 
põhjustatud tulemuste eest.  
	

Andmelehe kasutamisel peab vigade 
vältimiseks kasutaja ise andmete 
õigsust kontrollima. Kontsern ei 
kanna vastutust teabe ebatäpsusest 
või selle väärast kasutusest 
tulenevate tagajärgede eest (kaasa 
arvatud hooletusestpõhjustatud 
kadude või kahjustuste eest). Ent see 
ei piira ega takista kontserni 
vastutamast tema süü tõttu 
põhjustatud surmajuhtumi või 
tekitatud kehavigastuste eest. 
 
 
Peakontori registreeritud asukoht: 
151 Longsight, Bolton, Lancashire 
BL2 3JE Registreeritud Inglismaal N0: 
02519917  
 VAT reg. N0: 125 0226 61  
Kõik õigused on kaitstud. 

	
Maaletooja: KEVAMER A.V. OÜ / Tallinna mnt 93, 80010 Pärnu  

Tel: +372 509 0599 ladu: +372 518 3099 faks/tel: +372 442 5891 e-post: info@kevamer.ee www.kevamer.ee 

	


