
Krundid

ORIGINAL
SPÄRRVITT ISOLERAN

Toote omadused  Original Spärrvitt Isolerande on valge veepõhine krunt-/ kattevärv, mis on mõeldud lagede 
ja seinapindade kaitsmiseks näiteks niiskuse, nikotiini ja tulekahjustuste põhjustatud värvi-
kahjustuste eest siseruumides.

Pinna ettevalmistus  Määrdunud pind puhastada esmalt puhastusvahendiga Cleaner (vt tootekirjeldust). Eemal-
dada pinnalt lahtine värv, pinna ebatasasused pahteldada. Läikivad pinnad karestada liiva-
paberiga, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Nõrgalt seotud aluspind siduda kruntvärviga 
Bindo Base.

Kasutamine  Enne kasutamist toodet põhjalikult segada. Original Spärrvitt Isolerande kantakse pinnale 2 
kihina, vähemalt 16 tunnise kuivamisajaga kihtide pealekandmise vahel. Seinte lõppviimist-
lus teostada sobiva veepõhise pinnavärviga, lagede puhul võib Original Spärrvitt Isolerande 
jääda ka lõppviimistluskihiks.  

  Toode säilib avamata taaras vähemalt 3 aastat alates valmistamise kuupäevast (vt paken-
dilt).

Veepõhine krunt- ja kattevärv

16 h

6-8
m²/l



professional.sadolin.ee

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, il-
mastikutingimustest 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.

Krundid

Tehnilised andmed

Kasutuskoht sisetööd

Sideaine alküüdemulsioon ja kopolümeerdispersioon

Läige täismatt 3

Kuivamisaeg (23°C, 50% RH) puutekuiv 4 h, ülevärvimine 16 h pärast

Katvus 6–8 m2/l sõltuvalt kasutusest

Vedeldi vesi

Värvus valge

Töövahendid pintsel, rull, pihusti 

Töövahendite puhastamine vesi, koheselt pärast tööde lõppu

Toote säilitamine suletud taaras, temp +5…30°C

Pakend 10 L
 

Tööohutus  Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kemikaali 
allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

  Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vt ka ohutuskaardil toodud infot.

Keskkonnakaitse ning jäätmekäitlus  Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne 
värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada 
kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

Tootja        Akzo Nobel Decorative Coatings AB, Rootsi.

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


