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Force2 kasutus- ja hooldusjuhend                                                                                 !
Kasutuskohad: Valge täismattmatt värv sisetöödeks. Sobib lagede värvimiseks elu-ja 
ühiskondlikes ruumides ja seinte kruntimiseks vesidipersioonvärvide alla ning 
väiksemate eksploatatsiooninõuetege ruumide seinte värvimiseks. Ei sobi mööbli, 
põrandate, uste värvimiseks. Kasutatakse sisetöödel. Sobib uute ja varem värvitud 
mineraalsete pindade nagu betoon-, asbesttsement-, kipsplaat-, puitkiudplaat-, 
krohvpindade aga ka klaaskiudtapeediga jt. rullmaterjalidega kaetud pindade 
värvimiseks. 
Tihedus: ~1,5 g/cm3 
Läige: täismatt 
Toonimine: Veepõhiste värvidele mõeldud toonimispastadega. A-baas. 
Vedeldi: Vesi. Esimese kihi jaoks võib lisada  kuni 5-10% vett värvi mahust.  
Töövahendid: Värvirull, pintsel, pihusti 
Töötemperatuur: Värvitava pinna ja õhu temperatuur üle 10ºC  
Kuivamisaeg: Ülevärvimiseks : 1-2 tundi temperatuuril 20ºC ning suhtelise 
õhuniiskusel 50%. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast. 
Säilitamine: 2 aastad tihedalt suletud originaalpakendis. Hoida külma  ja otsese 
päikesevalguse eest. 
Töövahendite puhastamine: Eemaldada töövahendilt liigne värv ja pesta vee ja 
seebiga puhtaks kohe peale värvimist. 
Pindade hooldamine: Pind talub puhastamist pärast 4 nädala möödumist värvimisest,  
selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna 
puhastamiseks kasutades niisutatud pehmet pesušvammi või –lappi. Mitte  kasutada 
abrasiivseid pesemisvahendeid ja -pastasid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid 
sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või 
Biotol Spray. 
Ohutusnõuded: 
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle 
muudatustele. Värvi pihustusudu võib ärritada ülitundlikkuse korral silmi ja tekitada 
naha kuivust. Silma sattumisel pesta rohke veega.  Töötada hästi ventileeritavas 
ruumis. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse: 
Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatstiooni, veekogu-
desse, maapinnale. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on 
tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle 
anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäit-
lejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib 
suunata üldkasutatavale prügimäele. Jäätmekood 08 01 12 (Jäätmete, sealhulgas 
ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrus nr 102). Tühi, kuiv 
pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti. Enne ringlusse suuna-
mist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Jäätmekood 15 01. EÜ LOÜ (VOC) 
sisalduse piirväärtused: alaliik a: 30 g/l (2010). Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutus-
valmis värvis on <30 g/l.  !


