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TOOTEKIRJELDUS  561 
10          23.12.2015 PUUPOHJA 

ALKÜÜDKRUNT 
 

VÄRVITÜÜP Alküüdõlivärv puit-, laastplaat- jne pindade kruntimiseks 
välistingimustes. 

KASUTAMINE Puitseinad, välisuksed ja muud väljas olevad puitpinnad, kui need 
värvitakse üle dispersioon- või alküüd- või õlivärvidega.   

  
 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 60 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID 
(LOÜ) 

EL LOÜ piirnorm (kat A/d): 300 g/l. Toote LOÜ: max 300 g/l. 

PRAKTILINE KULU 8-10 m2/l 
TIHEDUS Ca 1.4 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -puutekuiv 6 h 
         -ülevärvitav 16 h 

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas. 
Kui värvitakse PUUPOHJA kruntvärviga kaetud pindasid 
dispersioonvärvidega, siis järgitakse nende värvide 
kasutusjuhendeid. 

LAHUSTI, VAHENDITE PESU TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) 
LÄIGE Poolmatt.  
VÄRVITOONID Valge 

Võib toonida välisvärvikaardi heledatesse toonidesse. 
Toonitäpsus ei ole täielik. 

PAKENDID 0,9L, 2,7L, 9L 
OHUTUSTEAVE Vaata ohutuskaarti. 

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejäägid, pritsimisjäägid, 
määrdunud kaltsud jne säilitada tuleohutus kohas, õhukindlalt 
suletud nõudes. Jäätmed võib ka põletada. Vette uputamine on 
samuti soovitatav (Vt ohutuskaardi punkti 7.1). 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Värvimata pinnad tuleb töödelda võimalikult kiiresti. Pinnad 

puhastatakse lahtisest puidukiududest, mustustest ja tolmust 
ning töödeldakse vajaduse korral RENSA FACADE CLEANER 
fassaadipesuainega. Siis pintseldatakse pinnad üle värvitu 
puidukaitsekrundiga WOODEX BASE. 
 
Varem värvitud puitpindadelt eemaldatakse lahtine või halvasti 
kinni olev värv, lahtised puidukiud ja saaste. Seejärel pestakse 
pinnad RENSA FACADE CLEANERiga. Halvas seisukorras olevad 
puitosad vahetatakse välja. Paljad puitpinnad krunditakse värvitu 
puidukaitsevahendiga WOODEX BASE. 
 
PUUPOHJA kantakse ainult ülalpool esitatud eeltöötlusjuhendi 
kohaselt töödeldud paljastele puitpindadele, mitte vanale 
värvipinnale.  
 
Paljad metallpinnad puhastatakse lahtisest roostest, rasvast ja 
saastest, harjatakse terasharjaga ning krunditakse kruntvärviga 
FERREX. 

    VÄRVIMINE Värv segatakse enne kasutamist hoolikalt. 
Värv kantakse pindadele pintsli, värvimisharja, rulli või pihustiga. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv.  
Puidu niiskus võib olla maksimaalselt 20 % puidu kuivkaalust. 
Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimistöö ning värvi kuivamise 
ajal peab olema õhu, pinna ja värvi temperatuur üle +5 °C ja 
suhteline õhuniiskus alla 80 %. 

  

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.   

 


