AQUAPANEL®

Fassaadikrunt AQUAPANEL®
Basecoat Primer
Suure leeliskindlusega polümeerdispersioon

AQUAPANEL® – kindel valik
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Tootekirjeldus
Toodet AQUAPANEL® Basecoat Primer kasutatakse armeerimispahtliga AQUAPANEL®
Exterior Basecoat ja AQUAPANEL® Exterior Basecoat - white kaetud pinna kruntimiseks
enne õhukesekihilise silikoonkrohvi AQUAPANEL ® Exterior Silicon Synthetic Resin
Plaster – white, AQUAPANEL® Exterior Dispersion Plaster – white või dispersioonkrohvi
AQUAPANEL® Exterior Mineral Finish white peale kandmist. Kruntimisvahend ühtlustab
aluspinna imavust.

Omadused
■ Suur leeliskindlus
■ Värvus muutub kuivades valgeks

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema piisava kandevõimega, vaba tolmust ja lahtistest osakestest
ning raketise määrde jääkidest. Kasutamisel ei tohi aluspinna ja õhu temperatuur olla
alla +5 ºC.

Pealekandmine
Fassaadikrunt AQUAPANEL® Basecoat Primer kantakse kogu välispinnale lahjendamata
kujul kas värvirulli või harja abil. Vajadusel tuleb ämbri sisu uuesti läbi segada.
Pealekandmise ja krohvimistööde alguse vahe peab olema vähemalt 24 tundi, krundikiht
peab olema täielikult kuivanud.
Tööriistad tuleb kohe pärast kasutamist veega puhtaks pesta.

Materjali kulu
Umbes 100 –150 g/m2

Ajakulu
Umbes 1 minut/m2

Töötemperatuur
Kasutamisel ei tohi aluspinna ja õhu temperatuur olla alla +5 ºC.

Tarnimine, ladustamine
■ 15 kg ämber
■ Külmumise eest kaitstud toote parimad omadused: u 18 kuud.
Tootekood: 49299

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksama

Tel: (+372) 651 8697

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel,
mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid
standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükid ja fotomehhaaniline ning elektrooni line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

info@knauf.ee
www.knauf.ee

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse
firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

