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TOOTEKIRJELDUS  725 
9          16.09.2015 TIMANTTI STOP 

Isoleeriv kruntvärv 
 

VÄRVITÜÜP Vesialuseline alküüdipõhine isoleeriv kruntvärv sisetöödeks. 
Täismatt. 
Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-
rühma. 

KASUTAMINE Kasutatakse eelnevalt värvitud või töötlemata määrdunud 
betoonil, pahtelpinnal või ehitusplaadil, mida ei saa puhastada 
ega pesta muul viisil enne värvimist. Seintele, lagedele, akendele, 
ustele ning teistele fikseeritud objektidele kuivades, niisketes ja 
märgades siseruumides. TIMANTTI STOP isoleerib efektiivselt 
tahma-, nikotiini- ja veekahjustused. 
Isoleerkrundiga kaetud pinnad võib katta kõikide Teknos 
esisevärvidega, mis sobivad antud objektile. 
TIMANTTI STOP on valge ja täismatt ning võib jääda lagedele 
pinnavärvina. 

 

TEHNILISED ANDMED  
KUIVAINESISALDUS Ca 40 mahu% 
LENDUVAD ORGAANILISED 
ÜHENDID (LOÜ) 

EL LOÜ (A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l. 

KULU 7-10 m2/l  
TIHEDUS Ca 1,3 g/ml 
KUIVAMISAEG +23C,  
      ÕHU SUHTELINE NIISKUS 
50% 

 

         -tolmukuiv 1  h 
         -ülevärvitav 16 h  
          Parim isoleeriv efekt saavutatakse 48 h pärast. 

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja/või niiskes. 
LAHUSTI, VAHENDITE PESU Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja 

veega. 
LÄIGE Täismatt  
VÄRVITOONID Valge.  

 
PAKENDID Valge     0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L 

 
OHUTUSTEAVE Vt. ohutuskaarti. 

Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejäägid (pihustisumu, määrdunud 
lapid jne) ladustada tulekindlalt õhutihedalt suletud anumates. 
Soovitatakse ka veega immutamist. 
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KASUTAMINE  
    PINNA EELTÖÖTLUS Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt 

värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad 
pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasusete 
silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Lihvi pahtel ja 
eemalda lihvimistolm. 
Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjevärviga. 
TIMANTTI STOP on vesialuseline värv. Pinnakatted, mis ei ole 
veekindlad, nt. vana laepahtel, liimvärvid, tuleb täielikult 
eemaldada enne TIMANTTI STOPiga-ga värvimist. Alternatiivina 
võib kasutada isoleerivat nakkekrunti FUTURA 3. 

    VÄRVIMINE Sega enne kasutamist hoolikalt. Värvi võib vajadusel lahjendada 
veega, kuid lahjendamine võib halvendada kattevõimet. 
Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti 
soovitatav düüsi suurus: 0,013-0,017’’ 

    ÜLEVÄRVIMINE TIMANTTI STOPiga krunditud pinnad värvitakse üle Teknose 
sisevärvidega, mis sobivad antud objektile. TIMANTTI STOP on 
valge ja täismatt, mistõttu saab seda kasutada ka lagedel 
pinnavärvina. 

    VÄRVIMISTINGIMUSED Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab 
ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja 
suhteline õhuniiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala 
õhuniiskuse ja üle +21C temperatuuri juures. Mugavamaks 
värvimiseks võib õhku niisutada ja alandada temperatuuri. 
Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist. 

    LADUSTAMINE Ei tohi jäätuda 
  

  

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.   

 


