TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS
SAKRET PG

20.02.15.

DEKORATIIVKROHVIDE/TÄITEKROHVIDE NAKKEKRUNT
Veepõhine kvartsliiva sisaldav polümeerne nakkekrunt enne krohvimistöid.
Kasutuskohad:
Rakendused:

•
•

Sise- ja välistingimustes
Seintele , soklitele, lagedele

•
•

Kasutatav mineraalsetel pindadel ja kipskartongplaatidel.
Kasutatav aluspinna veeimavuse ühtlustamiseks, parema nakkuvuse ning
vähese abrassiivsuse tekitamiseks enne dekoratiivkrohvimis-, täite- ja
viimistluskrohvimis-, plaatimis-, pahteldamistöid.
Tagab erinevatele polümeersetele dekoratiivkrohvidele hea nakkuvuse
aluspinnaga ja ühtlase pinnastruktuuri krohvi peale kandmise ajal.
Sertifitseeritud Sakreti soojusisolatsioon-liitsüsteemide Sakret ETICS EPS
ja Sakret ETICS MW süsteemikomponendina.
Sobilik betoonist, keraamilistest ja silikaattellistest, lubitsement- ja
tsementsegudega krohvitud pindadele, värvitud pindadele (va lubivärviga
värvitud) ja tsementkiudplaatidele.
Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

•

•

•

Omadused:

•
•
•
•
•
•
•
•

Koostisained:

Tehnilised andmed:

Lahustivaba
Sisaldab kuni 0,5 mm kvartsliiva
Kasutusvalmis
Vees lahustuv
Veeaure läbilaskev
Kiiresti kuivav
Valge, toonitav
Praktiliselt lõhnatu

• Akrülaatdispersioon
• Inertsed täiteained
• Tehnoloogilised lisandid
Värvus
pH tase
Tihedus, g/cm3
Lenduvate osakeste (VOC)
sisaldus
Kulu
Kuivamisaeg
Õhu- ja aluspinna temperatuur
pealekandmise ajal

Aluspinna
ettevalmistamine:

•
•
•
•

Valge
9-11
1,50±0,05
2 g/l
250 kuni 350 g/m2
u 3 h sõltuvalt aluspinna- ja
õhutemperatuurist

+5 ...+30ºC

Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.
Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest
hermeetikutest.
Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt
mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.
Enne kruntimistööde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitav
teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.
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Töö käik:

• Enne kasutamist loksutada või segada läbi.
• Krunt kanda pinnale maalrirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.
• Pintsli või maalrirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti
tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.
• Soovitav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.
• Toonitud krundi puhul kasutada värvimisvõtteid, et kogu pind saaks
ühtlaselt kaetud.

Täiendav info toote
kasutamise kohta:

• Tööriistad pesta koheselt peale 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,
glasuuritud plaadid) on puhastatavad veega.

Pakend:

• Plastämber 5 kg, alusel 80 tk
• Plastämber 15 l, alusel 33 tk
• Plastämber 25 l, alusel 16 tk

Säilitamine:

• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.
• Optimaalseim säiltustemperatuur +10 ...+20ºC.
• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud
valmistamiskuupäevast.

Utiliseerimine:

• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend
utiliseerida 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 vald 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, www.sakret.ee,
info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole
tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta
toote vale või mittesihtotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral
palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud
tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.
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