Krundid

K451.ee
Tooteleht

Knauf Tiefengrund
1LLVNXVWõke-universaalkrunt imavatele pindadele

Materjal

Omadused ja eelised

Koostis

Ŷ,PDYXVWYähendav ja naket parandav

6Würeen-akrüüli vesidispersioon.

Ŷ 9HHDXUXOäbilaskev

Säilitamine

Ŷ +ästi pinda imenduv

.DVXWXVYDOPLVXQLYHUVDDOQHVügava toimega krunt.

NXXGWHPSHUDWXXULOüle nulli. Mitte hoida otsese päikesevalguse käes ega
kõrgel temperatuuril!
+RLGNHämbrid kindlalt suletuna. Transportida ja säilitada temperatuuril üle
+ 5°C.

Kvaliteedigarantii
7RRGHWWHVWLWDNVHQLQJRQWDJDWXGWRRWPLVSURWVHVVLSLGHYNRQWUROOLPLQH

Ŷ 3HDOLVSLQGDWXJHYGDY

Ŷ 7XJHYGDEOLKYLPLVHOWHNNLQXGSHHQHLGRVDNHVL
Ŷ 7DNLVWDEõhumullide teket pahtlikihi pealekandmisel
Ŷ 9ähese materjalikuluga
Ŷ(LVLVDOGDODKXVWHLG
Ŷ .DVXWDPLVYDOPLV
Ŷ .äsitsi krohvimiseks
Ŷ6LVHMDYälistöödeks
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K451.ee Knauf Tiefengrund
Niiskustõke-universaalkrunt imavatele pindadele
Kasutusala

1LLVNXVWõke-universaalkrunt Knauf Tiefengrund on ette nähtud seinte,
lagede ja põrandate jaoks, imavate aluspindade kruntimiseks enne
pahteldamist, tasandamist, plaatimist, värvimist ja tapeetimist. Eriti sobilik
kahjustatud või kriidiste aluspindade (nt värskelt lihvitud kipspõrandate)
tugevdamiseks ja tolmu sidumiseks.
.UXQWRQYäga hea imendumisvõimega – vahend tugevdab imavaid,
tolmuseid ja kahjustunud pindu, ühtlustab pinna imavust ja kaitseb niiskuse
eest (kuid ei ole auruisolatsiooniks).
6RELEMärgmistele pindadele:
ŶWVHPHQGLOXEMDEDDVLODOXVSLQQDG
ŶOXELWVHPHQWNURKYLG
Ŷtsement- ja kaltsiumsulfaatpõrandad (tolmupidurina),
ŶNLSVWVHPHQWSDQHHOLG
ŶNLSVSODDGLG
1HQGHWöötlemiseks:
ŶHQQHNHUDDPLOLVWHSODDWLGHSDLJDOGDPLVW
ŶHQQHNURKYLPLVW
ŶHQQHYärvimist (sh ülevärvimist),
ŶHQQHWDSHHWLPLVW
ŶHQQHMDSärast pahteldamist,
ŶsLVHMDYälistöödel.

Pealekandmine
Aluspind

3LQGSHDEROHPDNDQGHYVWDELLOQHNXLYSXKDVMDLOPDODKXVWLMääkideta.
Enne pinnale kandmist tuleb pinnalt eemaldada kooruvad ja lahtised osad
ning vajaduse korral pind tasandada.
.UXQWLGDYõib alles peale lihvimistööde lõpetamist.

Pealekandmine

(QQHNDVXWDPLVWWXOHENUXQW.QDXI7LHIHQJUXQGDODWLKästi läbi segada.
Kantakse peale lahjendamata kujul, käsitsi, ühtlaselt rulli, pintsli või harjaga,
vältides loikude ja nirede teket. Vahend peab täielikult pinda imenduma.
9äga imav pind võib vajada korduvat kruntimist.
ONUXQGLJDVDDWHNDWWDaPVHLQX NLKW Yõi 6–7 m2põrandaid (1 kiht).

Temperatuur ja kliima

7ööd tuleb teha kuivas ruumis materjali, aluspinna ja õhu temperatuur
pealekandmise ajal ja kuni krundi täieliku kuivamiseni peab olema üle +5 °C.
Töö ajal tuleb vältida tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust.

Kuivamine

9ähemalt 3 h. Kuivamisaeg sõltub aluspinna imamisvõimest,
õhutemperatuurist ja ruumi niiskusest.
(GDVLVLWöid võib alustada alles pärast krundi täielikku kuivamist.
.õik parameetrid on antud lähtuvalt temperatuurist +23 °C ja suhtelisest
õhuniiskusest 50%. Muudel tingimustel võib kuivamisaeg olla lühem või
pikem.

Juhised

7RRWHOH.QDXI7LHIHQJUXQGHLWRKLOLVDGDPXLGaineidNXQD
QHQGHPõjul võivad krundi omadused oluliselt muutuda.

Muud juhised

0DWHUMDOLVLOPDVDWWXPLVHOORSXWDGDNRKHURKNHYHHJDMDSöörduda arsti
poole.
$QWXGWRRWHOHKWPäärab kindlaks materjali kasutusulatuse ja soovitatavate
tööde tegemise, kuid see ei saa asendada tööde teostaja oskusi. Lisaks
nendele soovitustele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele. Tootja
garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutamisviisi ega
kasutamise asjaolusid. Kahtluste korral katsetada toote kasutamist.
6HHWRRWHOHKWWühistab tootelehe varasemad väljaanded.

Tööohutus ja jäätmekäitlus
Jäätmeklassi kood:
YWPDWHUMDOLRKXWXVNDDUWL 

080119

Tehnilised andmed
Tähistus

Ühik

Väärtus/suurus
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7HPSHUDWXXULWDOXYXV
Särast kuivamist):
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Orienteeruv kulu sõltub pinna imamisvõimest.

Tarneprogramm
Nimetus
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Puhastamine
7ööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel: (+372) 651 8697
info@knauf.ee
www.knauf.ee

SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Läti
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 elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba ettevõttelt Knauf. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel
vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

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

