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Kvartsosakestega silikaadipõhine nakkekrunt mineraalsetele pindadele.  
 

Kasutuskohad:   Sise- ja välistingimustes 
 Seintele ja lagedele 

Rakendused:     Kasutatav keskmise või vähese imavusega mineraalsetel pindadel. 
 Aluspindadele tugeva nakke soodustamiseks ja veeimavuse ühtlustami-

seks enne krohvimis- ja pahteldamistöid lubja ja tsemendipõhiste materjali-
dega. 

 Tagab pinnale kantava krohvi- ja pahtlikihi kindla haardumise ja vähendab 
pinnalt libisemist. 

 Sobilik lubi-, lubitsement-, tsementkrohvidega pindadele, betoonile, silikaat-
tellistele, lubjakivile, keraamilistele tellistele, tsementkiudplaatidele, samuti 
lubi-, silikaatvärvi või orgaaniliste värvidega värvitud pindadele (va silikoon-
vaigupõhised värvid).  

Omadused:   Lahustivaba 
 Tagab tugeva nakke aluspinna ja kaetava materjali vahel 
 Kõrge veeauru läbilaskvusega 
 Kiiresti kuivav 

 Ei sisalda biotsiide 

 Lõhnatu 

Koostisained:   Kaaliumvesiklaas 
 Polümeeride vesidispersioon 
 Fraktsioneeritud kvartsliiv 

Tehnilised andmed: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Värvus valge 

pH tase 10-11,5 

Tihedus  Ca 1,5 kg/l 

Veeauru läbilaskvus EN ISO 7783-2 V1 (kõrge) 

Lenduvate osakeste (VOC) si-
saldus 

14 g/l 

Kulu  
250-300 ml/m2 

 

Kuivamisaeg  Puutekuiv 45 min,  kaetav ca 4 h möödumisel 

Õhu- ja aluspinna temperatuur 
pealekandmise ajal 

+5 ...+25ºC 

Suhteline õhuniiskus pealekandmi-
se ajal 

Alla 80% 
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Aluspinna ettevalmista-
mine: 

  

 Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba. 
 Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, soolad, puhastada silikoonist või 

muudest hermeetikutest.  
 Kui pinnad on eelnevalt värvitud orgaaniliste värvidega, tuleb need ma-

tistada või karestada 

 Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt 
mehaaniliselt või pesuvahendiga Sakret CLEAN ja seejärel töödelda biot-
siidse vahendiga Sakret FR. 

 Enne kruntimistööde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitav teo-
stada proovikruntimine, et veenduda aluspinna ja kattematerjali nakkuvu-
ses. 

 Enne kruntimist hoolikalt kinni katta klaas- ja metallpinnad. 

Töö käik:   Enne kasutamist segada läbi, krunt on tiksotroopsete omadustega.    
 Krunti on lubatud lahjendada veega kuni 10% mahust.         
 Krunt kanda pinnale pintsli või fassaadirulli abil märg-märjale meetodil. 
 Krunt kanda tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse. 
 Soovitav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada. 
 Kruntida ühes või kahes kihis sõltuvalt aluspinna imavusest. 
 Krunditud pind on katmisvalmis u 4 tunni möödumisel kruntimisest. 

Täiendav info toote ka-
sutamise kohta: 

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

korral soovitame krunditud pindadel enne nende katmist lasta kuivada vä-
hemalt 12 tundi. 

 Krundiga määrdunud klaasist või glasuuritud plaadist pinnad puhastada 
koheselt veega, krundi kuivades muutub pind matiks. 

 Rulliga pinnalekandmisel võib krunt pritsida, seetõttu on soovitav valida 
professionaalne fassaadirull. 

 Krunt on vajadusel toonitav Sakreti värvitoonimissüsteemiga. 

Pakend:   Plastämber 15 kg 

Säilitamine:   Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. 
 Optimaalseim säiltustemperatuur +5 ...+20ºC. 
 Avatud kaas sulgeda õhutihedalt. 
 Säilivusaeg originaalpakendis 24 kuud alates tootel märgitud valmistamis-

kuupäevast. 

Utiliseerimine:   Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseeri-
da 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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