
ALPHALOXAN PRIMER

Akrüül-siloksaanil ja kaaliumvesiklaasil põhinev värvitu 
välistööde kruntvärv. Tootes on ühendatud mineraal- ja 
emulsioonvärvi head omadused – kõrge veeaurujuhtivus 
ning tõhus kaitse niiskuse vastu. Veega lahjendatav kruntvärv 
stabiliseerib vanu pinnakatteid ning ühtlustab ja vähendab 
poorse aluspinna imavust. Toode on kergesti pinnale kantav 
ning kombinatsioonis katva silikoonvärviga moodustab pin-
nale kõrge veeaurujuhtivusega värvisüsteemi. 

Poorse mineraalfassaadi kruntvärv
• Vett-hülgav välistööde kruntvärv
• Seob ja tihendab poorset pinda
• Sobib poorse, kergelt liivase mineraalpinna kruntimiseks välistööl 

ALUSPINNAD
  Toode on mõeldud poorse, kergelt liivase mineraalpinna kruntimiseks välistööl. Krunt-

värvi sobib kasutada nii uue kui varem mineraalvärviga kaetud  pinna töötlemiseks. 
Varem emulsioonvärviga kaetud pinnalt tuleb vana värv eemaldada täielikult, tagamaks 
süsteemile kõrge veeaurujuhtivus.     

ETTEVALMISTUS
  Vajalik tööde maht sõltub konkreetse objekti seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Alus-

pind peab olema püsiv, tasane, kuiv ning puhas tolmust, tahmast, kriidistest osadest, 
vetikatest, samblast jm orgaanikast, samuti paakunud või eraldunud kihtidest. Nõrgalt 
seotud pind puhastada kuni kindla aluseni, vigased kohad parandada. Pinnale sades-
tunud soolad eemaldada. Värsket krohvi lasta töötlemata seista 2-4 nädalat sõltuvalt 
krohvi tüübist ja kuivamistingimustest. Lubikrohvi ja mineraalseid kergkrohve lasta seista 
vähemalt 4 nädalat. Pinnal olev heas korras vana mineraalvärv puhastada tugevakiulise 
harjaga (mitte traatharjaga). Pinnal olev vana emulsioonvärvi kiht eemaldada täielikult, 
tagamaks süsteemile kõrge veeaurujuhtivus. Veenduda, et viimistletav pind oleks ima-
misvõimeline. 

KRUNTVÄRVIMINE 
  Pind kruntida ühe kihi värviga Alphaloxan Primer. Sõltuvalt pinna poorsusest ning valitud 

töövahendist vedeldada toodet kas 30-50% puhta veega (rulliga värvides) või kuni 50% 
puhta veega (pintsliga värvides). Kruntvärv kanda pinnale küllastumiseni.

PINNAVIIMISTLUS 
  Pinna lõppvärvimine teostada värviga Alphaloxan Farbe vms silikoonvärviga varsti pärast 

pinna kruntimist. Lisainfot kattevärvi sobivuse ja värvimissoovituste kohta leiab vastava 
värvi tootekirjeldusest.
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ROBUST
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 Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise mee-
todist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või 
toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha 
muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

SOOVITUSED
•  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +8...30°C, õhuniiskus 

< 85%. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka tuulise ilmaga, samuti 
otsese päikese käes.

•  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada.

•  Töötamisel jälgida, et kruntvärv ei moodustaks pinnale suletud, ühtlast kilet, vaid imen-
duks aluspinda.  

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht  Välistööd

Sideaine  Akrüül-siloksaan ja kaaliumvesiklaas

Tihedus  1,04 ± 0,05 kg/dm³

Kuivaine osakaal  10±1% (kaalu järgi), 7±1% (mahu järgi)

Katvus (1 kiht)  10-12 m²/l sõltuvalt pinna tasasusest ja imavusest

Kuivamine (23 ºC, RH 65%)  Tolmukuiv 1-2 tunni pärast, ülevärvitav 6-8 tunni pärast

Vedeldi  Vesi; rulliga värvimisel lisada värvile 30-50% vett, pintsliga värvimisel kuni 50% vett

Toonimine  Värvitu

Töövahendid  Pintsel ja rull

Töövahendite puhastamine  Veega koheselt pärast kasutamist

Hoidmine  Hoida toodet suletud taaras kuivas ja jahedas. Kaitsta toodet külmumise eest! Säilib ava-
mata originaaltaaras vähemalt 36 kuud alates tootmisest.

Pakendi maht  15 l

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS
•  Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda vii-

vitamatult arsti poole. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart kättesaa-
dav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

•  Toodet mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse, veekogudesse. Jäätmekäitlusse suu-
nata ainult täielikult tühjendatud nõud. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete 
kogumiskohta.

•  EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/h) - 30 g/l. Toode sisaldab 
LOÜ-d < 15 g/l

ESINDAJA
  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299


