BINDO BASE
Kruntvärv
-- Veepõhine kruntvärv sisetöödeks
-- Nakkub tugevasti aluspinnaga
-- Vähendab pinnavärvi kulu

Toote omadused

 ugevasti aluspinnaga nakkuv veepõhine sisetööde kruntvärv. Kruntvärvi kasutaT
mine võimaldab viimistleda ka selliseid probleemseid pindu nagu keraamilist
plaati ja tööstuslikult värvitud pinda. Värv ühtlustab aluspinna imavust ning suurendab värvitava pinna hõõrdekindlust. Pinnavärviga sarnasesse tooni toonitud
kruntvärv tõstab värvitava pinna kattevõimet, võimaldades saavutada pinna
nõuetekohase katvuse ka vähemate lõppviimistluskihtide arvuga. Värv ei tilgu,
kuivab kiiresti ning on toonitav pastelses värvigammas.

Kasutuskoht

 oode on mõeldud seinte, lagede, mööbli, liistude, siseuste jms pindade kruntiT
miseks elu- ning ühiskondlikes ruumides.

Aluspind

 obib uue ja varem värvitud puit-, krohv-, betoon- ja tellispinna, puitkiud- ja puitS
laastplaadi, kipsplaadi ning pahteldatud pinna kruntimiseks. Tänu headele nakkeomadustele sobib toode ka laminaadi, klaasi, tugeva PVC, tööstuslikult värvitud ja lakitud pinna ning keraamiliste plaatide kruntimiseks.

Pinna ettevalmistus

 luspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, mustusest ja rasvast. Pinna puA
hastamiseks kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks ka pesuvahendit Cleaner. Eemaldada vana lahtine värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Õli- või alküüdvärviga kaetud pind
karestada parema nakke saamiseks liivapaberiga. Pinnas olevad augud ja praod
täita sobiva pahtliga Sadolini tootevalikust. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks,
eemaldada lihvimistolm.

Kruntimine

 ind kruntida 1 kihi värviga Bindo Base. Enne kasutamist värvi hoolikalt segada.
P
Toode on kasutusvalmis, vajadusel vedeldada värvi puhta veega (kuni 10% mahust).

Lõppviimistlus

 inna lõppviimistlus teha sobiva lateks-, akrüül või alküüdvärviga Sadolini tooteP
valikust.
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Seina- ja laevärvid

Tehnilised andmed
Kasutuskoht

kuivad ruumid sisetööl

Sideaine

akrüüllateks

Läige (Gardner, 60°)

matt

Katvus

5-8 m²/l sõltuvalt pinna imavusest

Kuivamisaeg (23ºC, RH 65%)

tolmukuiv 1-2 tunni pärast, ülevärvitav lateksvärviga 4 tunni ning
akrüül- ja alküüdvärviga 12-16 tunni pärast

Vedeldi

vesi

Toonimine

Acomix toonimissüsteem, baastoon BW (valge)

Töövahendid

pintsel, rull, pihusti

Töövahendite puhastamine

veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine

hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5ºC)

Pakend

1 L / 2,5 L / 10 L

Soovitused värvimiseks

 õutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C),
N
suhteline õhuniiskus 40…80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam
temperatuur või tuuletõmbus värvimise ajal võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.
 ihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida
K
ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Töötamisel kasutada rohkesti värvi, et pind püsiks kauem märg ning töödeldav.
 agede värvimisel valida töösuunaks valguse langemise suund, st tasandustõmL
me teha suunaga aknast eemale. Seinte värvimisel kanda värv esmalt ristisuunas
pinnale, seejärel tasandada pind üles-alla rullitõmmetega. Iga värvipaani viimane
rullitõmme teha kogu seina ulatuses samas suunas.

Tööohutus

 öötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. KeT
mikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

 öö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldaT
da liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult
täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel, Rootsi.

Esindaja

 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299,
A
info.ee@akzonobel.com

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.
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