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TEKNOSE TEIBISOOVITUSED VÄRVITUD PUITPINDADE KAITSEKS
Kaitseteipe kasutatakse värvitud pindade kaitseks ehitustöödel. Enim levinud kaitset vajavad pinnad
on välisuksed, akende ja uste raamid, mis kaetakse krohvimise ja värvimise ajaks. Teipides
kasutatakse erilisi pehmendajaid (plastifikaatoreid) parandamaks teibi naket aluspinnaga . Osades
teipides kasutatavad lisaained on liiga tugevad ning ei sobi värvitud puitpindadele. Sellise teibi
kasutamine võib põhjustada teibi või liimi jäämise aluspinnale, võib moonutada värvitud pinna tooni
või läiget. Peamise tegurina põhustab vale teibi kasutamine värvi koorumise aluspinnalt teibi
eemaldamisel (kui ei ole järgitud teibi sobivust, eemaldamise õpetust ja lubatud pealoleku aega tehnilise lehe andmete alusel).
Meie poolt sooritatud testide põhjal sobivad Teknose puidutööstusvärvidega värvitud pindadele
kõige paremini järgmised teibid:

1. GreenteQ Maalriteip UV Contour, paberteip (tumekollane).
2. Stokvis Tapes, aurusulgeteip PS 1433 (roheline läbipaistev)
3. Stokvis Tapes, maalriteip, UV: d kestev (sinine)
4. Tesa 4334, Precision katteteip maalriteip (kollane)
5. Stokvis Tapes, paberteip PM 681542550 (heleoranz)
6. Tesa Precision Outdoor, 56250-00002 (helesinine)

Mainitud teipide valik võib olla kahjuks mitte kättesaadav ainult ühes ehitusmaterjalide kauplusest,
soovitame külastada valiku tegemiseks mitut. Teipe võib olla saadaval mitmes erinevas mõõdus.
Ole tähelepanelik teipide värvides!.
Kõik teibiversioonid tuleks eemaldada pinnalt võimalikult kiiresti, järgides teibitootjate poolseid
soovitusi, kuid siiski kõige hiljem 1 nädala jooksul peale värvimistööde lõpetamist. Lisaks sellele
soovitame teha teipimised uste ja akende raamidele, et siiski võimalike tekkinud kahjude korral
oleks värviparanduste tegemine lihtsam.
Käesolev teibisoovitus on täienduseks Teknose varasematele teibisoovitustele kuna teipide valik laieneb kogu aeg!
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1. GreenteQ Maatriteip UV Conour

2.Stokvisaurusulgeteip

3 Stokvis Tapes, UV:d kestev maalriteip

4. Tesa 4334 Precision katteteip

5. Stokvis paberteip

6. Tesa Precision Outdoor

Lisainfot värvitud puupindade kaitseteipimisest ja testide tulemustest Teknos OÜ-st
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