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Kasutusalad: Krunt on ettenähtud aluspinna  katmiseks enne mineraal-, akrüül- ja mosaiikkroviga katmist.
Parandab naket ja tugevdab aluspinda, hõlbustab värvimist ja krohvimist.

Toote omadused: Veekindel
Külmakindel
Auru läbilaskev
Suurendab pinnase haardumist 
Hõlbustab krohvimist       
Vähendab aluspinna imavust

Toote koostis: ● Akrüülpolümeeri vesidispersioon
● Puhastusained
● Kvartsilisandid
● Titaanvalge
● Vesi

Kasutus:

Kasutustingimused : Õhu, aluspinna ja toote temperatuur pealekandmisel +5°C to +25°C. Aluspind peab olema puhas, 
stabiilne ja kindel.
Puhastada pind eelnevalt tolmust, mustusest, rasvast, värvijääkidest, hallitusest, vetikatest, samblast 
jne. Pind peab olema pragude ja soolavaba.

Aluspind: Töödelge aluspind tolmuvabaks GRUNTOLIT-W 301-ga.
Eemaldage kõik bioloogilised ja orgaanilised jäägid pinnalt SEPTOBUD 1008 lahustiga.
Parandage pragunenud ja kriimustatud pinnad mördiga 428 . 
Parandage enne krundiga katmist kõik kriimustatud pinnad.

: Tugevdatud soojusisolatsiooni kihil: ilma täiendava kruntimiseta
Tsement-lubikrohv: suure poorsusega pind, kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga 
Tsemenkrohv : ilma täiendava kruntimiseta
Kipskrohv : kruntida GRUNTOLIT-W 301-ga või GRUNTOLIT-SG 302-ga 
Kipsplaat: kruntida GRUNTOLIT-SG 302-ga
Betoon: ilma täiendava kruntimiseta

Kasutamine: Kasutusvalmis toode. Ärge lisage vett, ega teisi aineid. Segada hoolikalt enne kasutamist.

Töö teostamine: Kandke krunt pinnale pintsli, rulli või pihustiga.
Keskmine kuivamisaeg 24 tundi.  Kaitsta katmise -ja kuivamise ajal- külmakahjustuste, liiga kõrge 
temperatuuri ja sademete eest.

Märkused: Tööde teostamisel ebasoodsatel ilmastikutingimustel kasutada spetsiaalseid katteid, et piirata väliste 
tegurite mõju. NB! Krundi toon võib veidi erineda krohvi toonist, krundiga katmine erineb värviga 
ktmisest.
Kasutada tuleb kogu soojusisolatsioonisüsteemi komplekti.

Ladustamine: Maksimaalselt 12 kuud tootmiskuupäevast.
Kuivas ja terves tehase pakendis, temperatuuril +5°C kuni +25°C.

Toote vastavus:              ETA-07/0118 ja ETA-07/0192 Tehnilistele kinnitustele
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Pakend ● 7 kg/nõu, 80 ühikut/alusel.
● 21 kg/nõu, 33 ühikut/alusel

Tehnilised andmed

Kulu alates 0.2 kuni 0.3kg/m²

pH u. 7

Värv valge või toonitud

Kuivamisaeg u. 4h

Valmis katmiseks:
peale u. 24 tundi

Üldised märkused: Toote ohutuskaart asendab kõiki eelnevaid versioone.Informatsioon ja kogu tehniline teave, näitab meie 
praeguseid teadmisi ja praktilisi kogemusi. See on üldine teave, mis ei kohusta tootjat võtma vastutust 
töötluse ja kastusviisi eest, sest kasutustingimustes võib esineda erinevusi.Seda toodet tuleb kasutada 
vastavalt nõutavatele tehnilistele teadmistele töötervishoiu ja tööohutuseeskirjadele. Vältige kokkupuudet 
naha ja silmadega. Silma sattumisel, loputada ohtra veega ja konsulteerida arstiga. Soovitav kasutada 
kindaid, kaitseprille ka kaitseriietust.

Maaletooja:
Kangru tee 6, Kiili vald,
Vaela küla, 75413
info@eximp.ee
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Tel:+372 56265888




