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Pinna ettevalmistus enne dekoratiivkrohviga viimistlemist
Tagab kvaliteetse tulemuse
Toonitav

Enne kasutamist hoolikalt segada. Pinnale kanda harja või rulliga. 
Optimaalse tulemuse saavutamiseks peaks krundi kulu olema 
vähemalt 250g/m².
Mitte pinnale kanda, kui aluspinna või ümbritseva õhu temperatuur 
on madalam kui +5 °C. Töövahendid puhastada kohe pärast 
kasutamist veega.

Alpina EXPERT Plaster-Primer

Pakend

16 kg ämber

Läikeaste

Toonitav, nakkevõimet parandav ning kvartsliiva sisaldav kruntvärv, 
kasutada enne dekoratiivkrohvi pinnale kandmist. Sise- ja 
välistöödeks.

Matt

Töövahendid/temperatuur

Spetsiaalne krunt dekoratiivkrohviga 
kasutamiseks

Eelised

Tootekirjeldus

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind kuiv ca 
4‒6 tunni möödudes, ülevärvitav ca 12 tunni pärast. Madalam 
temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Mineraalsed aluspinnad:
− Lubitsement krohv
− Betoon
− Müüritis ja tellis
− SILSi armeeringkiht

Vanad kandvad värvkatted: 
− Matid dispersioonvärvid ja -pahtlid
− Matid alküüd- või õlibaasil emailid

− Hea nakkvõime mineraalsete aluspindade ja dispersioonipõhiste 
kattekihtidega
− Ilmastikukindel
– Veega vedeldatav
− Keskkonnasäästlik, vähese lõhnaga
– Toonitav  
– Kõrge difusioonivõime

Omadused

Värvitoonid/toonimine

Kuivamisaeg

Kruntkiht
Poorsetele, suure imavusega ja liivastele pindadele kanda üks kiht 
krunti Alpina Grundierung.

Lõppviimistlus
Pinnale kanda vedeldamata kujul Alpina EXPERT Plaster-Primer. 
Vajadusel lahjendada kuni 10% veega.

Valge.

Toodet võib kasutada valgena või toonituna. 

Toodet võib toonida automaatselt Alpina ColorMix toonimismasinates 
või käsitsi lisades kuni 5% Alpina Koloranti. Kui krunti kasutatakse 
enne dekoratiivkrohviga katmist, siis toonida see enne sobivasse 
värvitooni.

Koostis

www.alpinacolor.ee

Sobivad aluspinnad

Sünteetiline vaikdispersioon, vesi, mineraalsed täiteained ja 
pigmendid. ELi piirväärtus antud toote lenduvate orgaaniliste 
ühendite (LOÜ) sisalduse puhul (kat A/c): max 40 g/l. Käesolev 
toode sisaldab < 1 g/l LOÜ-d.

Viimistluse ülesehitus/lahjendamine

Kulu

64 m² või 250g/m² kihi kohta normaalse imavusega siledal pinnal. 
Karedatel ja suure imamisvõimega pindadel on kulu suurem. 
Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.
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Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart väljastatakse 
taotluse korral. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku 
õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote käitlemise 
ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke 
veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. 
Töövahendid puhastada koheselt pärast kasutamist vee ja 
seebiga. Pihustussudu mitte sisse hingata. Toote pihustamise ajal 
kasutada kombifiltrit A2/P2. Toode on leeliseline. Kaitsta nahka ja 
silmi pritsmete eest. Viimistletavate pindade ümbrus, eriti klaas, 
keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall, töötlemata 
või lasuuriga kaetud puit, hoolikalt kinni katta. Värvipritsmed 
eemaldada koheselt puhta veega.

Vedelad materjalijäägid utiliseerida veepõhiste värvidena. 
Kuivanud materjalijäägid utiliseerida ehitusprügina.

Säilitamine
Pakendid hoida jahedas (temperatuur vähemalt + 5 °C) ning 
tihedalt suletuna. Säilivusaeg suletud originaalanumas 24 kuud.
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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.

Tellised ja müüritis

Kruntimiseks sobivad ainult matid ja puhtad tellised. Müüritis 
peab olema pragudeta (vuugid terved), kuiv ja ilma 
soolaeraldiseta.

Tähelepanu Jäätmekäitlus

Mittekandvad vanad värvikihid täielikult sobivat meetodit 
kasutades (kaabits, liivapaber, kõrgsurvevesi jne) eemaldada. 
Lasta pealispinnal kuivada. Pinnale kanda üks kiht krunti Alpina 
Grundierung, seejärel üks kiht Alpina EXPERT Plaster-Primer, 
vajadusel max 5% veega vedeldatult.

Betoon Kipskrohvid ja -pahtlid

Värsked lubitsement krohvid peavad eelnevalt 2‒4 nädalat 
kuivama, seejärel kanda pinnale Alpina EXPERT Plaster-Primer. 
Poorsetele, tugevalt imavatele ning liivastele pindadele kanda 
krunt Alpina Grundierung, seejärel üks kiht toodet Alpina EXPERT 
Plaster-Primer.

Värsked betoonpinnad peavad enne viimistlemist 4 nädalat 
seisma. Määrdunud betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või 
kõrgsurveveega. Siledatele, nõrga imavusega pindadele kanda 
üks kiht toodet Alpina EXPERT Plaster-Primer. Poorsetele, 
tugevalt imavatele ja liivastele pindadele kanda krunt Alpina 
Grundierung, seejärel üks kiht toodet Alpina EXPERT Plaster-
Primer.

Liivased pealispinnad kruntida tootega Alpina Grundierung, 1:1 
veega vedeldatult. Seejärel kanda pinnale üks kiht Alpina 
EXPERT Plaster-Primer, vajadusel max 5% veega vedeldatult.

Aluspinna ettevalmistamine Vanad kandvad dispersioon- või alküüdvärvkatted

Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, kandevõimeline ja 
vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Läikivad värvikihid karestada ja tolmust puhastada. Pinnale 
kanda  Alpina EXPERT Plaster-Primer, vajadusel max 5% veega 
vedeldatult.

Tsement ja lubitsement krohv Vanad mittekandvad värvkatted
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