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TEHNILINE ANDMELEHT ALWAYS DRY TEKSTIIL JA NAHK 

Tehnilised andmed:

Kirjeldus:

Kuidas peale kanda:

Puhastage alusmaterjal, kui see on määrdunud.
Pihustage ühtlaselt pinnale umbes 10–15 cm kauguselt.

Toote omadused:

Katsetel tuvastati, et toode on aktiivne 18 kuud pärast pealekandmist. Siis-
ki võivad pidev kasutamine või kulumine ja keskkonnatingimused seda ae-
ga lühendada. Intensiivse kasutamise või hõõrdumise korral on soovitatav 
toodet iga 4–6 kuu järel uuesti peale kanda.

Väheintensiivse kasutamise korral soovitame uuesti katta 12–16 kuu pärast.

Omadused:

Pärast lahusti aurustumist moodustub �uori polümeeri modi�tseeritud 
nanokiht. See kiht, mille paksus jääb vahemikku 100 nanomeetrit kuni 
mikron (1/1000 mm), on vett ja õli hülgav.

Täielik kuivamine ja impregneeriva toime tekkimine võtab 70% suhtelise 
õhuniiskuse juures aega umbes 24 tundi. Pärast alusmaterjali määrimist 
vee või õlitaolise tootega tuleb plekk eemaldada imava paberiga.

Ärge pühkige plekki ära. Õlised plekid võivad moodustada tumedama laigu 
või ringi. Need on võimalik puhastusainega eemaldada või oluliselt vähendada.

Ühtlane kattekiht ei mõjuta tekstiili või naha välimust. Mõne aluskihi värv 
võib muutuda pisut tumedamaks. See sõltub kattekihi kogusest ja paksusest. 

Kuivamisaeg:

Umbes 20–30 minutit, sõltuvalt temperatuurist ja pinna poorsusest.
Täielik kuivamine ja impregneeriva toime tekkimine võtab aega umbes 24 
tundi. Ärge määrige materjali kuivamise ajal vee või õliga. 

Kulu:
Sõltuvalt pealekandmise meetodist, kattekihi paksusest ja aluspinna 
imavusest. Kulu harjaga pealekandmisel on umbes liiter 2–10 m² kohta.

Hoiustamine:

- Suletud anumas hoitavat toodet Always Dry võib kasutada kuni 1 aasta 
  jooksul.
- Kaitske pakendit otsese päikesevalguse eest.
- Hoidke pakendit tihedalt suletuna.
- Hoidke kuivas kohas.
- Vältige külmumist.

Toote koostisosad võivad pika ladustamise jooksul kihistuda. Segage või 
loksutage toodet enne kasutamist, kuni vedelik muutub ühtlaseks. 

TIHEDUS (kg/dm3)

pH

VÄLIMUS

LÕHN

0 748

Neutraalne 6,5–7,5

Läbipaistev vedelik

Nõrk lõhn

TEKSTIIL JA NAHK

Always Dry

Kattekihiks on lahustipõhine nano-/mikroemulsioon koos emulsiooni 
stabilisaatoritega. Emulsioon on läbipaistev ja kergelt vahutav vedelik.

See on vett ja õli tõrjuv impregneerimistoode, mis on välja töötatud 
spetsiaalselt looduslike tekstiilide ja nahkade jaoks ja mida saab kasutada 
ka kunstmaterjalidel, kuid soovitatav on siiski enne kasutamist katsetada.

Toode moodustab alusmaterjaliga keemilise ja füüsilise sideme. Materjalide 
välimus pärast töötlust ei muutu. Always Dry on loodud eesmärgiga tagada 
head läbivusomadused.

Kattekiht on täielikult auru läbilaskev. Seega saab alusmaterjal pidevalt 
kuivada.

Kaitseb pinda määrdumise ja vedelike eest.




