
Premium 
BathCoating

Kasutusjuhend
Käyttöohje

Användningsinstruktion
Lietošanas pamācība

Naudojimo instrukcija
Инструкция по применению

www.penosil.com



EE  KASUTUSJUHEND ........................................................................................  3

FI  KÄYTTÖOHJE.................................................................................................  5

SE  ANVÄNDNINGSINSTRUKTION ..................................................................  7

LV  LIETOŠANAS PAMĀCĪBA .............................................................................  9

LT  NAUDOJIMO INSTRUKCIJA .......................................................................11

RU  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ .........................................................13



3

EE  PENOSIL Premium BathCoating

PENOSIL Premium BathCoating - vesialuseline epoksüemail malmvanni-
de ennistamiseks. Paigaldamisel on lõhnatu, hügieeniline, kuivanult on 
lubatud kokkupuude toiduainetega.  Ei sobi plekk- ega plastvannidele.

VÄRVUS JA TOONIMINE. Baastoon valge. Toonida veebaasi-
listele värvidele mõeldud tooneritega.

ETTEVALMISTUSTÖÖD. Vanni pinnalt eemaldada mustus, 
rasv ja tolm. Vanni pind karestada komplektis oleva liiva-
paberiga. 

NB! Mitte alustada tööd koheselt peale lihvimistolmu eemal-
damist, sest õhus lendav tolm ladestub värskelt peale kantud 
krundi peale. Kui kasutada puhastamiseks tolmuimejat, siis 
masina osa jätta ukse taha, et väljuv õhk ei keerutaks tolmu 
üles.

Pind peab olema enne värvimise alustamist kuiv. Segisti, ära-
voolu koht ja vanni ääred on soovitatav kinni katta maalritei-
biga. Suuremate ebatasasuste täitmiseks kasutada epopahtlit 
PENOSIL Premium FastFix Aqua (lk 15), mis peale kuivamist 
tuleb lihvida vanni pinnaga tasaseks. 

KRUNTIMINE. Hoolikalt segada omavahel krunt ja krundi 
kõvendi. Krundi kasutamisaeg peale kokkusegamist +20°C 
juures on ca. 45 min. Rulliga katmisel valada osa krunti vanni 
põhja, nii pole vajadust spetsiaalse aluse järele. Vanni võib vär-
vima asuda peale 12-24 tunni möödumist kruntimisest.

VÄRVIMINE. Enne emaili kihi pealekandmist teha krundi pin-
nale vahelihv ja seejärel puhastada tolmust vanni krunditud 
pind. Järgnevalt hoolikalt segada omavahel email ja emaili kõ-
vendi. Emaili kasutamisaeg peale kokkusegamist +20°C juures 
on ca. 45 min. Rulliga katmisel valada osa emaili vanni põhja, nii 
pole vajadust spetsiaalse aluse järele. 

Vann on kasutamiseks valmis 7 ööpäeva möödudes (kuivamis-
temperatuur alates +20°C, õhuniiskus kuni 80%). Varasem vanni 
kasutamine võib kaasa tuua jääva emaili kihi muutuse. Enne es-
mast kasutust pesta vanni pind vee ja seebiga.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE. Töövahendid pesta kohe pä-

rast kasutamist vee ja seebiga. Hilisem puhastamine pole võimalik. 
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TEHNILISED ANDMED:

Pindkuiv 4-5 tundi tundi
Paigaldus temperatuur +10°C ... +30°C
Löögikindlus 3,75 J
Emaili pinna tööiga  tavakasutusel 4 aastat (keskmiselt)
Tõmbetugevus 60 kg/cm³
Bakterikindlus väga hea
Hallituskindlus väga hea

SÄILITAMINE. Suletuna originaalpakendis ja kaitstuna külma eest 24 kuud 
(temperatuuril mitte alla +3°C). 

OHUTUSNÕUDED. Sisaldab epoksü-ühendeid. Kahjulik sissehingami-
sel ja kokkupuutel nahaga. Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. 
Silmade kahjustamise tõsine oht. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada 
rohke veega ja pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta koheselt 
rohke veega. Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. 

TÄHELEPANU! Tugevatoimelisi värvaineid sisaldavate värvide kasuta-
mine (juukse- ja lõngavärvid) võib tekitada epoksü kattega vannis jää-
va emaili kihi muutuse. 

KOMPLEKTI KUULUVAD:

Krunt ja krundi kõvendi 1 komplekt
Email ja emaili kõvendi 1 komplekt
Segamispulgad 2 tk
Kilest kindad 1 paar
Poroloon rull  2 tk
Värvirulli vars 1 tk
Liivapaber  1 tk
Kasutusjuhend 1 tk


