
Sobivad aluspinnad Kulu

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Ca 100 ml/m² ühekordsel katmisel, sõltub väga puiduliigist- ja 

lõikest. Täpne kulunorm teha kindlaks proovikatmise teel. 

Töötlemine

Lihvimistolm, saagimisjäägid, õli, vaik ja mustus sobiva tööriistaga 

põhjalikult eemaldada. Pinnale kanda pintsliga või sissekastmise 

teel min + 5 °C juures. Hästi sisse hõõruda. Kõik pinnad tuleb enne 

paigaldamist kruntida. Laudade, palkide jne otsaküljele ja 

lõikeservadele kanda toodet märg- märjale meetodil 2-3 kihti kuni 

küllastumiseni puidukiudude suunas. Tööriistad puhastada 

lakibensiiniga. 

Krunt:

Lahjendamata Alpina Grundierung für Holz.

Vahekiht ja lõppviimistlus

Alpina lakid ja lasuurid

Transparentne. Toonitav toonimissüsteemis ColorMix 

puiduvärvitoonidesse.

Grundierung für Holz

Pakendi suurus:

0,75l ; 2,5l

Läikeaste

Alpina Puidukrunt

Tootekirjeldus

 www.alpinacolor.ee

Värvitoonid/toonimine

Katmata puit, puittooted. Alpuspind peab olema puhas, kandev ja 

sellel ei tohi olla nakkumist takistavaid osakesi.

Kanda ainult kuivale puidule, puiduniiskus ei tohi ületada lehtpuu 

puhul 12% ja okaspuu puhul 15%.

+ 20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind tolmukuiv 

2 tunni möödudes, ülevärvitav Alpina lakkide ja lasuuridega 8 tunni 

pärast. Madalmad temperatuurid ja kõrgem õhuniiskus pikendavad 

kuivamisaega.  

Luuakse vett- hülgav kaitsekiht, mis vähendab seente ja vetikate 

teket. "Aktiivselt hingav". Töötlemise ja kuivamise ajal vähese 

lõhnaga. 

Alküüdvaik, lakibensiin, puidukaitsevahend, lisandid. ELi piirväärtus 

antud toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul 

(Kat.A/f): 700 g/l. Käesolev toode sisaldab <630 g/l LOÜ-d.

Toode sisaldab vastavalt ELi määrusele 528/2012 järgmist 

biotsiidset toimeainet:  propikonasool (CAS 60207-90-1). 

Koostis

− Kauakestev värvikiht

− Vähendab seente- ja vetikate teket

− Säilitab loomuliku puidustruktuuri

Omadused

Õhukesekihiline krunt viimistlemata puidule välistingimustes, sobib ka  

välisakende ja -uste mõlemate

külgede töötlemiseks. Säilitab puidustruktuuri, vähendab seente ja 

veitkate teket- kindlustab kauakestvad ning kaitstud värvikihid.

Kuivanult siidjasmatt

Värv korralikult segada. Pinnale kanda pintsliga. MITTE pihustada. 

Mitte töödelda, kui temperatuur on alla + 5 °C (õhk ja pealspind). 

Töövahendid puhastada koheselt lakibensiiniga.

Toote eelised Töövahendid / temperatuur

Kuivamisaeg:

TOODE ÜLEVAATLIKULT  
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ColorMix 

 



Pintsel Sissekastmisel

ml/m² 80-100 100-120

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Korduv kokkupuude võib 

põhjustada naha kuivust või lõhenemist.  Hoida lastele kättesaamatus 

kohas.  Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/ leekidest/kuumadest 

pindadest. Mitte suitsetada.  Tolmu/ suitsu/ gaasi/ auru/ pihustatud ainet 

mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. 

Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Vältida 

sattumist keskkonda. 

Vedelad tootejäägid anda vanade lakkide kogumispunkti. Kuivanud 

tootejäägid utiliseerida olmeprügina.  
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Käesolev tehniline teave on koostatud tehnika viimase sõna ja 

meie kogemuste põhjal. Arvestades aluspindade ja objekti 

tingimuste rohkust on aga ostja/kasutaja kohustatud kontrollima 

meie materjalide ettenähtud kasutuseesmärgile sobivust 

konkreetse objekti tingimustes. Uue redaktsiooni ilmumisel muutub 

käesolev trükis kehtetuks.

Säilitamine

Hoida jahedas, tihedalt suletuna, õhutemperatuur ei tohi langeda alla + 5 

°C ega tõusta üle + 20 °C. Originaalanumas säilitatav vähemalt 5 aastat.

Tähelepanu Jäätmekäitlus

Transparentne krunt kindlasti üle töödelda pigmenteeritud lasuuri või 

lakiga, kuna vastasel juhul puudub UV- kaitse.

Kulu

Mittekandvad mineraalsed värvkatted

Grundierung für Holz

Aluspinna ettevalmistus

Pealispinnad lihvida ja puhastada. Eemaldada mustus ja nakkuvust 

takistavad ained nagu õlid ja rasv. Hallid, ilmastikumõjude poolt 

kahjustatud puidupinnad lihvida kuni  kandva kahjustamata puiduni, 

põhjalikult puhastada.

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldada kuni kandva aluspinnani. 
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TÄIENDAV TEAVE 

KONTAKT 


