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Nakkekrunt 2-komponentsele hüdroisolatsioonile Sakret TCM. Sakreti veetõkkelahenduse komponent.  
 

Kasutuskohad:   Sise- ja välistingimustes 
 Seintele , soklitele, põrandale, lagedele 

Rakendused:     Kasutatav mineraalsetel pindadel nagu betoon, tsementtasandussegud, tse-
ment- ja lubitsementkrohvid, betoonplokid, tellised, tsementkiudplaadid.  

 Kasutatav aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks ning nakkuvuse tekitami-
seks enne hüdroisolatsioonivõõba Sakret TCM pinnalekandmist.  

Omadused:   Lahustivaba, vees lahustuv 
 Kontsentraat 
 Kiiresti kuivav 

 Piimjas, kuivades transparentne 

 Praktiliselt lõhnatu 

Koostisained:   Spetsiaalsete polümeeride dispersioon 
 Tehnoloogilised lisandid 
 Vesi 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Värvus piimjasvalge 

Kulu (kontsentraadi) 0,1 kuni 0,15 l/m2 

Kuivamisaeg  
kuni 4 h sõltuvalt aluspinna- ja  

õhutemperatuurist 

Õhu- ja aluspinna temperatuur 
pealekandmise ajal 

+5 ...+25ºC 

 

 
Aluspinna ettevalmista-
mine: 

  

 Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba. 
 Eemaldada irduvad kihid, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.
 Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt 

mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR. 
 Aluspinna soovitatav niiskusesisaldus (CM, %) ei võiks ületada 2%. Kõrgem 

tase pikendab kuivamisaega.  

Töö käik:   Enne kasutamist krunt loksutada või segada läbi. 
 Lahjendada puhta jaheda veega vahekorras 1 osa krunti/3 osa vett. 
 Krunt kanda pinnale maalrirulli või pintsli abil märg-märjale meetodil. 
 Pintsli või maalrirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilku-

mise vältimiseks suunaga alt ülesse. 
 Soovitav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada. 
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Täiendav info toote ka-
sutamise kohta: 

  Tööriistad pesta koheselt pärast kasutamist veega. 
 Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10ºC õhutemperatuuri 

korral soovitame krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada 
vähemalt 12 tundi. 

 Kuivanud krundiga määrdunud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuri-
tud plaadid) on puhastatavad veega. 

Pakend:   Plastpudel 1,0 l 

 Plastkanister 5 l 

Säilitamine:   Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. 
 Optimaalseim säiltustemperatuur +5 ...+20ºC. 
 Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootele märgitud valmistamis-

kuupäevast. 

Utiliseerimine:   Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utilisee-
rida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele. 

Ohutusnõuded:   Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest  

 Kontakti tekkides lopudada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda 
arsti poole 

 Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga 

Täiendaf informatsioon:   Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo 
küla, Paide linn 72751, Järvamaa. www.sakret.ee, info@sakret.ee 
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