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WOOD PRIMER BPR
Veepõhine biotsiidne kaitsekrunt
- Kasutusvalmis puidukonservant (TL8)
- Sisaldab biotsiide, kaitseb puitu sinavuse ja mädaniku vastu
- Tagab hea nakke järgnevale pinnakattele

16 h

8-30°C

TOOTE OMADUSED 
Värvitu veepõhine puidukonservant (TL8) puitpinna immutamiseks enne Pinotex 
puidukaitsevahendite ja -värvide kasutamist. Toode on kasutusvalmis, tagab hea 
nakke järgmisele kattekihile ning kaitseb puitu sinavuse ja mädaniku vastu. 
Mõeldud nii koduseks kui ka kutsealaseks kasutamiseks.

KASUTUSKOHT 
Uued ja kuni puhta puiduni puhastatud puitpinnad välistööl, nt tugi- ja piirde-
konstruktsioonid, palkehitised, fassaadid, terrassid, uksed, aknaraamid, aiad, 
räästalauad. Toodet sobib kasutada ainult maapealsetel puitosadel (vastavalt 
EN335 klass 2 ja 3), mis ei ole kontaktis maapinna või veekeskkonnaga. Tootega 
töödeldud puitpind tuleb katta Pinotex puidukaitsevahendi või puiduvärviga ning 
tagada hooldusvärvimine.

KASUTUSKOHA PIIRANGUD 
Toodet ei ole luba kasutada siseruumides v.a eelnevalt tootega väliskeskkonnas 
töödeldud välisaknaraamid ning välisuksed. Mitte kasutada toodet puidul, mis 
võib otseselt kokkupuutuda toiduainete, loomasööda või -tarvikutega.

ALUSPIND 
Sobib nii saetud kui hööveldatud puitpinna immutamiseks. 
Piirang - mitte kasutada toodet seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asus-
tatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS 
• Töödeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustus-

test (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). 
• Kõikidel tööetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega 15-18%. 
• Määrdunud pind puhastada soovitavalt kuivalt harjaga; rasv ja nõgi eemaldada 

puhastusvahendiga. Hallitus ning pinnapealne orgaanika eemaldada mehhaa-
niliselt niisket harja, käsna või kaabitsaga. Järgnevalt pesta pind puhastusva-
hendiga, loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. 
Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivaprits) kasutamist.

• Pinnal olev vana puidukaitsevahend või -värv, samuti pisut lagunenud või hal-
liks värvunud puidukiht eemaldada kaabitsa, liivapaberi, kuumaõhufööni või 
infrapunalambiga. Oksakohtadest eemaldada vaik (mehhaaniliselt või lakiben-
siinis immutatud lapiga).

• Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Tööt-
lemata metalldetailid tuleb enne puitpinna viimistlemist eraldi rooste vastu 
kaitsta. 

• Jälgida, et puitvooder oleks korralikult tuulutatav, katus ja vihmavee süsteem 
korras, drenaaž töötaks tõrgeteta.

IMMUTAMINE 
• Veenduda, et aluspind oleks kuiv.
• Enne kasutamist ja töö käigus toodet hoolikalt segada. Toode on kasutusval-

mis – mitte lahjendada. 
• Immutuskrunt Pinotex Wood Primer BPR kanda pinnale pintsliga 2-3 korda, 

kuid mitte rohkem, kui 200 g/m². Iga järgnev kiht kanda pinnale kohe peale 
eelmise imendumist puitu.

• Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
• Puitpinna immutamine teha võimalikult varases etapis. Tööga hilinemisel ehk 

puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb toote nake puidu pinnaga. 

LÕPPVIIMISTLUS 
• Kattevärvimine teostada peale 16 tunni möödumist pinna kruntimisest. Hori-

sontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuiva-
mine kesta enam kui 16 tundi.

• Enne kattevärvimist veenduda, et immutatud pind oleks piisavalt kuiv. 
• Kattevärvimine teostada sobiliku puidukaitsevahendi või -värviga Pinotex

tootevalikust. 

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS JA HOOLDAMISEKS 
• Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja 

kuivamise ajal +8...30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 85 %. 
Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikesekiirguse käes, kuna 
lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbumist puitu. 

• Värskelt töödeldud puit peab olema kaetud või muul viisil kaitstud vihma eest 
kuni lõpliku kuivamiseni. Kasutada biotsiidi ohutult.

• Käidelda toodet ja kuivatada värskelt töödeldud puitu hästi ventileeritud 
kohas. 

• Mitte töödelda puitu veekogude läheduses ja veekaitsealadel. Vältida toote 
sattumist pinnasesse, põhja- või pinnavette ning kanalisatsiooni. 

• Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu.
• Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitav need katta vähemalt 

ühe kihiga ka tagantpoolt. 
• Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab 

eemaldada ainult mehhaaniliselt. 
• Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Enne kasutamist tutvuda kasutamis-

juhendiga.

5 m²/l
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Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest 
jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote 
kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha 
muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

TEHNILISED ANDMED 

Kasutuskoht Välistööd 
Sideaine Alküüd
Tihedus 1,00 kg/l
Värvus Värvitu
Kuivamisaeg ( 23°C / 50% RH ) Ülevärvitav 16 h pärast
Kulu 5 m²/l (200 g/m²)
Vedeldi Kasutusvalmis, mitte lahjendada
Töövahend Pintsel, sissekastmine
Töövahendite puhastamine Vesi
Säilivusaeg suletud tehasetaaras 2 aastat
Toote säilitamine Suletud taaras, temp.+5…35°C
Pakend (tavatarbja): 1 L / 2,5 L
Pakend (kutseline kasutaja): 1 L / 2,5 L / 10 L

TÖÖOHUTUS  
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Arsti poo-
le pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele 
sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. 
Esmaabi õnnetuse korral: Tel: 112 ja MÜRGISTUSTEABEKESKUS tel: 16662. Sisaldab: pro-
pikonasool ja IPBC. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
ESMAABIMEETMED. Alati pöörduda arsti poole, kui on kahtlusi ja sümptomid püsivad. 
Kokkupuude silmadega: viivitamatult loputada silmi voolava vee all. Naha kokkupuude: 
viivitamatult eemaldada saastatud rõivad ja pesta nahka seebi ja veega. Allaneelamisel: 
viivitamatult pöörduda arsti poole. MITTE kutsuda esile oksendamist. Sissehingamisel: 
toimetada kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Sümp-
tomite püsimise korral pöörduda arsti poole. Kasutada sobivat hingamisteede kaitseva-
hendit kohtades, kus lokaalne väljatõmbeventilatsioon ei ole piisav kokkupuute ohjami-
seks. 
RISKIVÄHENDAMISMEETMED. Käitlemisel ja kuivamisel hoida toode ja töödeldud märg 
puit lastele kättesaamatus kohas. Vältida auru ja udu sissehingamist. Kutseline kasutaja: 
nõutav kattev kaitseriietus, toote käitlemise, töötlemise ja töödeldud puidu käitlemise 
ajal kanda kemikaalikindlaid kaitsekindaid. Peale käitlemist ning enne söömist, joomist 
ja suitsetamist pesta käed.
Biotsiidi loaomanik: Akzo Nobel Decorative Coatings BV, Christian Neefestraat 2, 
1077 WW Amsterdam, Holland. Loa nr. EE-0015134-0000. Vedelik. 
Kasutusala: puidukonservandid – TL8.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS 
Hoida suletud originaalpakendis kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud ruumis eemal toidu-
ainetest. Peale kasutamist sulgeda pakend hoolikalt. Lekke vältimiseks alati hoida ja 
transportida püstiasendis. Toodet mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse või pinnases-
se. Tootejäägid koguda kokku taaskasutamiseks või kõrvaldada ohtlike jäätmetena. Sisu 
ja mahuti kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste 
õigusaktidega. Vältida sattumist keskkonda. Enne töövahendi puhastamist eemaldada 
liigne värv. 

TOOTJA 
AkzoNobel ettevõte Euroopa Liidus.

ESINDAJA 
Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299 
pinotex.ee@akzonobel.com


