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NAKKEKRUNT 
 

VÄRVITÜÜP Mitmeotstarbeline alküüdkrunt kasutamiseks krundina, 
lihvkrundina, nakkekrundina ja vahevärvina. Läige: täismatt. 

KASUTAMINE FUTURA 3 on mõeldud kruntimiseks sise- ja välistingimustesse, nt 
mööblile, laast-, kiud- ja kipsplaadile. Sobib ka metallpindade 
kruntimiseks sisetingimustes (ka kergmetall- ja tsinkpindadele), 
klaasile, keraamilisele plaadile, PVC-plastile ja 
happekõvenevatele värvidele. Kasutatakse ka lagede värvimiseks. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 50 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l. 

PRAKTILINE KULU Ühekordselt siledal pinnal: 8-10 m2/l. 
TIHEDUS Ca 1,4 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -tolmukuiv 2 h 
         -ülevärvitav 6 h 

Kuivamine aeglustub jahedas/niiskes 
LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 

9500 
LÄIGE täismatt 
VÄRVITOONID Valge ja värvitu baas 3. Toonitav toonimispastadega, toonitäpsus 

ei ole täielik. 
PAKENDID Valge ja baasvärv 3: 0,45L, 0,9L, 2,7L, 9L 
OHUTUSTEAVE Vt ohutuskaarti. 

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejääke, pihustitolmu ja 
määrdunud lappe hoida tuleohutus kohas õhutihedalt suletud 
konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist. 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Puhasta pind lahtistest osakestest, mustusest ja tolmust. 

Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. 
Eemalda rooste metallpindadelt traatharjaga. 
Eemalda lahtised ja nõrgalt kinnitunud värvikihid. 
Eemalda kõik võimalikud lateksvärvikihid.  
Matista kõvad ja läikivad pinnad lihvides ja eemalda lihvimistolm. 

    VÄRVIMINE Sega enne kasutamist korralikult läbi. 
Puitpindade värvimisel lahjenda vajadusel 5-10% TEKNOSOLV 
1621-ga. 
Kanna pinnale pintsli, rulli või pihustiga. 
Sobilikud düüsisuurused: 0.013-0.015’’. 
Pihustivärvimisel lahjenda 5-15 mahu% TEKNOSOLV 9500-ga. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab 
ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja õhu 
suhteline niiskus alla 80%. 

    PINNAVÄRVIMINE Pind värvitakse FUTURA pinnavärvidega või dispersioonvärvidega 
pärast 6-tunnist krundi kuivamist. 

  

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on 

suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi 

kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest 

kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt www.teknos.com leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, 

ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.   

 


