DOMUS BASE
Puitpindade kruntvärv
-- Nakkub tugevasti puhta puidu ning vana õlivärviga
-- Tagab pinnale esmase kaitse niiskuse vastu
-- Sisaldab puidukaitse toimeaineid

Toote omadused

 ugevasti aluspinnaga nakkuv lahustipõhine kruntvärv puitpindadele. Värv on
T
kergesti pinnale kantav ning tasandub hästi, moodustades täiskatva värvkatte.
Tagab puitpinnale esmase kaitse niiskuse ja päikese UV-kiirguse vastu. Kruntvärv
parandab kattevärvi nakkumist puhta puidu ning vana õlivärviga, mis on eriti oluline, kui kattevärviks on akrüül- või lateksvärv. Sisaldab puidukaitse toimeaineid
ennetamaks vetikate ja seente kasvu värvitud pinnal.

Kasutuskoht

 oode on mõeldud kasutamiseks välistööl puitfassaadide ning puidust piirete,
T
aedade, liistude, lipumastide, uste ja aknaraamide kruntimiseks.

Aluspind

 obib uue ning varem õli- või õli-alküüdvärviga kaetud, nii saetud kui hööveldaS
tud puitpinna värvimiseks.
Toodet ei sobi seenhaigustest kahjustatud puitpinna katmiseks.

Pinna ettevalmistus

 ärvitav puit peab olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%, puhas ning vaba
V
seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Pinna puhastamiseks
kasutada leiget või sooja vett, tugevasti määrdunud pinna puhastamiseks pesuvahendit Cleaner (tolmu, rasva ja tahma eemaldamiseks) või Bio-Cleaner (hallituse ja orgaanika eemaldamiseks). Vana nõrgalt seotud värvikiht eemaldada kaabitsa, liivapaberi, kuumaõhufööni või infrapunalambiga. Vältida puitu kahjustada
võivaid puhastusmeetode (nt liivapritsi). Läikiva värviga kaetud pind karestada
liivapaberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Oksakohtadest eemaldada vaik,
mustast metallist naelad ja kinnitusklambrid kruntida.

Immutamine

Kruntimine

 arem värvimata puitpind immutada 1-2 korda biotsiidse puidukaitsekrundiga
V
Pinotex Base. Immutuskrunt aitab ennetada seenhaiguste (nagu mädanik ja puidusine) teket ning kahjurite levikut. Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise ja -detailide
otsapindasid. Enne järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt
kuivada (12-24 tundi).

24 h

4-6 m²/l

6-10 m²/l

 runtima asudes veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud. Pind kruntida 1
K
kihi värviga Domus Base. Kruntvärv kanda pinnale eelistatult pintsliga, töödeldes
eriti hoolikalt laudise otsi.
 arem õli- või õli-alküüdvärviga värvitud pind pesta puhtaks, seejärel karestada
V
parema nakke saamiseks kergelt liivapaberiga. Järgnevalt kruntida pind 1 kihi
värviga Domus Base.
 ärv Domus Base on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Enne kasutamist värvi
V
hoolikalt segada. Puitpinna immutamine ning kruntimine tuleb teha võimalikult
varajases etapis vältimaks viimistlemata puidu jäämist ilmastiku meelevalda.

Lõppviimistlus

Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis sobiva puiduvärviga, nt Domus Aqua, Domus.

10-25°C

Fassaadivärvid

Tehnilised andmed
Kasutuskoht

välistööl

Sideaine

õli-alüüdvaik

Läige (Gardner, 60°)

matt

Katvus (kare laud)

4-6 m2/l (1 kiht)

Katvus (sile laud)

6-10 m2/l (1 kiht)

Kuivamisaeg (23ºC, RH 50%)

tolmukuiv 2 tunni pärast, ülevärvitav 24 tunni pärast

Vedeldi

lakibensiin Solve W

Värvus

valge

Töövahendid

pintsel, rull, pihusti

Töövahendite puhastamine

lakibensiiniga koheselt pärast kasutamist

Hoidmine

hoida suletud taaras kuivas ja jahedas

Pakend

1 L / 5 L / 10 L

Soovitused värvimiseks

 õutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10…25°C
N
(soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist külma ja
niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes.
 ihtide vahel lasta värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada. Suured pinnad värvida
K
ilma katkestusteta; katkestusi teha üksnes nurkades. Puitlaudise otste (ristlõikepindade) hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele. Enne uue laudise paigaldamist on soovitav see töödelda immutuskrundiga ka
tagantpoolt.

Tööohutus

 oida lastele kättesaamatus kohas. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada uniH
sust või peapööritust. Hoida eemal soojusallikast/ sädemetest/ leekidest/ kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada. Hoida pakend jahedas ja tihedalt suletuna.
Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Korduv kokkupuude võib põhjustada
naha kuivust või lõhenemist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või
etikett. Halva enesetunde korral võtta ühendust mürgistusteabekeskuse või arstiga. Sisaldab: Raskbensiin (nafta), raske hüdrogeenitud.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus

 öö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldaT
da liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult
täielikult tühjendatud nõud.

Tootja

Akzo Nobel Baltics AS, Eesti.

Esindaja

 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
A
info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise
meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisena toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja
ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Fassaadivärvid

www.sadolin.ee

