
  "SYNTHO F" 
   KRUNT VANADELE MINERAALPINDADELE

Kasutusvaldkond

Koostis

Värvus

рН

Säilivusaeg

Külmakindlus

Tööristad

Hoiustamine

Ohutusnõuded

Pakend

6,50 - 7,50

Pihusti,rull. Pärast töö lõpetamist puhastada tööristad nitrolahustiga 646.

Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas. Hoida otsese päikesekiirguse eest. 

Xn- mürgine!

Sisaldab vinüülatsetaadi ja dibutüülmaleaadi sopolümeer,etülatsetaat ja  isopropanool. Tuleohtlik vedelik 
ja aur. Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine. Mürgine veeorganismidele, võib 
põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.Kahjustav elundeid. Hoida lastele kättesaamatus kohas. 
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka 
veega/loputada dusi all. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhukätte ja asetada mugavasse 
puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Loputada 
suud. Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Tulekahju korral kasutada kustutamisel ABC pulberkustutit.

Tooteid  tuleb  alati  käsitleda  ettevaatlikult.  Mitte  valada  kanalisatsiooni.  Vältida  sattumist  keskkonda.  Vältida või  
minimaliseerida  jääkide  tekkimist.  Kasutamata  toode  on  tavajääde,  kuid  ei  sobi  tavajäätmete  hulka  ja  nõuab 
erikäitlust, vedelad  jäägid  tuleb  üle  anda  selle  käitlemiseks  keskkonnaluba  omavale  jäätmekäitlejale.  Tühi,  kuiv 
pakend  viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti

KRUNT VANADELE MINERAALPINDADELE

1 L; 5 L; 25 L

ei ole määratud 
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Üliõhuke, lahustialuseline krunt on mõeldud varem värvitutele kriidi või nõrga sideaine baasil valmistatud värvidega fassaadi 
pindadele. Krunt siseneb sügavale mineraalpindade pooridesse, tagades hea side, nakke ja niiskuskaitsevõime. Vähendab 
põhivärvi normkulu. Kaitseb fassaadipindu niiskuse ja UV kiirte mõjudest. Sobib sise- ja välitöödeks uute või varem värvitud: 
betoon-, krohv-, kivi-, asbestpindade kruntimiseks, millised olid varem silikaat-, akrüül- või lubjavärviga kaetud. Krunt ei tohi 
kasutada pindadele, millised olid varem alküüd-, õli- või teiste orgaaniliste värvidega värvitud-

vinüülatsetaadi ja dibutüülmaleaadi sopolümeer, etülatsetaat, isopropanool, etanool.

kollane, läbipaistev

Ettevaatust !

külmakindel

Tuhedus 0,85 - 0,90 kg/L

Kasutamine

• sisaldab vinüülatsetaadi sopolümeer
• lahustialuseline
• üliõhuke

Töödaeldav pind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Enne kasutamist tuleb krunt hoolikalt segada ja kanda peale õhu 
temperatuuril üle + 5OC. Krunditud pind peab kuivama 30 - 60 minutit, mille järel võib töödeldud pind värviga ülevärvida.




