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Knauf Haftemulsion
Nakkekrunt

Tootekirjeldus

Kasutusala

Omadused

Knauf Haftemusion on stüreen-akrüüli vesidispersiooni ja tselluloosi derivaadi emulsioon. Kasutatakse
imavate ja mitteimavate seina- ja põrandapindade
kruntimiseks sise- ja välitöödel.

Nakkekrunti Knauf Haftemulsion kasutatakse
siledate, imavate ja mitteimavate pindade krunkatmist,
plaatitimiseks enne hüdroisolatsiooniga
plaatimist, krohvimist,
pahteldamist
mist,põrandavalu.
krohvimist, pahteldamist või põrandavalu.
või
Kruntimisvahendina vähendab
allpoolloetletud
Kruntimisvahendina
parandab
allpoolloetletud
pindade veeimavust
nakkumistja enne
nende
plaatimist,
pindade
parandab
nakkuvust.
Sobib
järgmist
liiki aluspindade
kruntimiseks:
krohvimist,
pahteldamist
või tasandamist:
■ tüüpsed tsement- ja paekivipinnad,
■ betoonpinnad,
■ tsemendiga tasandatud pinnad,
■ kivipinnad.
Nakkekrunti Knauf Haftemulsion saab kasutada ka
lisandina tsemendisegudes, krohvides ja pahtlites.
Lisandina parandab segu elastsust ja nakkuvust
järgmiste pindade jaoks:
■ betoon,
■ tsement,
■ lubi- ja tsementkrohv,
■ pahteldatud pind.
Pikendab pahtli kuivamis- ja kahanemisaega,
vähendab pragude tekkimise ohtu.

■ Kaitseb
Tugevdab
pinda
pinda
niiskuse eest
■ Parandab pinna nakkuvust
■ Suurendab segu elastsust
■ Parandab põrandavalusegu valgumist
■ Veeauru läbilaskev (,hingav”)
■ Ei sisalda lahusteid ega lenduvaid aineid
■ Vastupidav lahustunud leeliste, hapete, õlide ja
bensiini suhtes
■ Piimvalge värvusega, nõrga lõhnaga
■ Ökonoomne

Ladustamine
12 kuud (temperatuuril üle nulli). Mitte hoida otsese
päikesevalguse mõju all olevates kohtades ega
kõrgel temperatuuril!
Transportida ja säilitada temperatuuril üle +5 °C.
Tähelepanu! Toode on tundlik madalate
temperatuuride suhtes. Kaitsta külmumise eest!
Pakendus
Plastikämbrites:
1 l, art nr 00068671
5 l, art nr 00068670
15 l, art nr 00098673

K452.ee Knauf Haftemulsion
Nakkekrunt
Töö teostamine
Aluspind
Aluspind peab olema ühtlane, vastupidav, kuiv,
tolmuvaba, ilma õli- ja tapeediliimi jääkideta.
Enne kruntimist aluspind puhastada ja vajadusel
eemaldada lahtikooruv osa.
Vastupidav ja veekindel värvikiht tuleb matistada. Värvikiht, mis ei ole veekindel, tuleb eemaldada.
Kruntimistööd võib teha üksnes siis, kui lihvimistöö
on täielikult lõpetatud.

Temperatuur / kliima
Tööd tuleb teha kuivas ruumis, pinna ja õhu
temperatuur peab jääma vahemikku +5°C kuni
+25°C.

Kuivamisaeg
Kuivamisaeg sõltub pinna imamisvõimest, ruumi
temperatuurist ja niiskusest, kuid ei ole kunagi lühem
kui 12 tundi.
Edasisi töid võib alustada alles pärast krunditud pinna
täielikku kuivamist.
Kõik parameetrid on antud lähtuvalt temperatuurist
+23 °C ja suhtelisest õhuniiskusest 60%. Muudel
tingimustel võib kuivamisaeg olla pikem.

Edasisi töid võib teostada alles pärast krunditud
pinna täielikku kuivamist.
Ruumides, kus kasutatakse krunti Knauf
Haftemulsion, ei tohi tekitada tolmu, et vältida
tolmu kleepumist krunditud pinnale.

Soovitused
Krunti Knauf Haftemulsion ei tohi segada muude
materjalidega (lubatud ainult veega lahjendamine),
kuna nende mõju võib oluliselt muuta krundi
omadusi.
Tööriistad tuleb kohe pärast töö lõpetamist veega
puhastada. Lisaks antud soovitustele tuleb arvestada
ehitusnorme ning töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju.
Materjali silma sattumisel loputada rohke veega ja
pöörduda arsti poole.
Selles juhendis on kirjeldatud materjali peamisi
omadusi ja tööde teostamist, mis ei asenda tööde
teostaja oskusi. Lisaks neile soovitustele peavad
tööd vastama ehitusnormidele ja ohutuseeskirjadele. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid
temast ei sõltu selle kasutustingimused ega -viis.
Kahtluse korral tuleb toodet enne kasutamist
katsetada.
Käesolev tooteleht tühistab kõik varasemad
tootelehed.

Pinnale kandmine
Kruntimisvahendit Knauf Haftemulsion kanda
pinnale rulli, harja või pintsliga. Vältida nõrgumist
või triipe. Jätta vähemalt 12 tunniks kuivama.
Kuivamisaeg sõltub ruumi temperatuurist ja
õhuniiskusest, samuti pinna temperatuurist.

Pind

Haftemulsion / vee vahekord

Kulu

Krundina:

1:4
1:2

imavale pinnale
mitteimavale pinnale

40-50 g/m2
30 g/m2

Lisandina:
tsemendisegule
pahtlile vanal ja uuel betoonil
lubikrohvile ja lubitsementkrohvile

1:5
1:5
1:10

30-60 g/kg kuivsegule
30-60 g/kg kuivsegule
40 g/kg kuivsegule

Kruntimiseks enne põrandavalusegu valamist:
niiskust sisaldavale pinnale
mitteimavale pinnale
kaltsiumsulfaadist

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
Tel: (+372) 651 8697
info@knauf.ee
www.knauf.ee

1:3
1:2
1:4

40 g/m2
30 g/m2
40-50 g/m2

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Poola
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.

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

