
Krundid

PERFORM+
BATHROOM PRIMER

Toote omadused   Toode on kombinatsioon kruntvärvist ja liimist, mis sobib kasutamiseks niisketes ruumides 
poorse pinna sidumiseks (immutamiseks) ning klaaskiudkanga liimimiseks pinnale. Pinnale 
kantuna seob toode Perform+ Bathroom Primer endaga tugevasti klaaskiudkanga, moo-
dustades niiskust tõrjuva ühtlase ühenduskohtadeta ja poorideta aluspinna. Märgade ruu-
mide süsteemi osana sisaldab toode hallituse teket takistavaid lisandeid, vastab Rootsis 
kehtestatud niiskete ruumide standardile. Värv sobib krohv- ja betoonpinna, kips- ning puit-
laastplaadi katmiseks.

Pinna ettevalmistus  Aluspind peab olema kuiv, puhas, võimalikult ühetasane ning korralikult seotud. Pinnal ei 
tohi leiduda midagi, mis takistaks pinna viimistlemist ja seinakattematerjali paigaldamist. 
Ehitusplaadid tuleb monteerida vastavalt plaadi tarnija juhistele. Niisketes ruumides tohib 
kasutada üksnes selleks ettenähtud puitlaastplaate. Pinnal leiduvad hallitusplekid eemalda-
da desinfi tseeriva puhastusvahendiga Bio-Cleaner, seejärel loputada pind puhta veega. 
Võimalikud lubjasetted eemaldada pinnalt lupja lahustavate puhastusvahenditega, seejärel 
loputada pind puhta veega. Vältimaks niiskusest põhjustatud probleeme (nt hallituse teke) 
peavad niisked ruumid olema korralikult ventileeritud.

Pinna viimistlemine  •  Esmalt teostada kogu pinna lauspahteldamine niiskuskindla pahtliga Maxi Aqua. 

  •  Järgnevalt siduda poorne aluspind toote Perform+ Bathroom Primer ja vee seguga 
vahekorras 1:1, lasta pinnal kuivada. 

  •  Armeerimiskanga liimimine ja kruntimine teostada vedeldamata kujul tootega Perform+ 
Bathroom Primer meetodil „märg-märjale”. Selleks katta pind tootega Perform+ 
Bathroom Primer, asetada märjale värvipinnale armeerimiskangas ning surudes sobiva 
töövahendiga kangas märja värvikihi sisse. Seejärel kruntida pind koheselt tootega 
Perform+ Bathroom Primer. Enne lõplikku viimistlemist lasta pinnal korralikult kuivada. 

  •  Pinnavärvimine teostada niisketes ruumides värviga Sadolin Vatrum.

Toote Perform+ Bathroom 
Primer arvutuslik kulu:

  •  poorse pinna sidumisel: 45-50 g/m² = ~ 23 m²/l (lahjendamata toote kulu)

  •  armeerimiskanga liimimisel: 190-195 g/m² = ~5,4 m²/l

  •  armeerimiskanga kruntimisel: 215-220 g/m² = ~4,8 m²/l

   •  armeerimiskanga liimimisel ja kruntimisel: 405-415 g/m² = ~2,5 m²/l

Niiskete ruumide kruntvärv

12 h

2-5
m²/l

HELE-
SININE



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 akrüül-kopolümeerdispersioon

Kuivamisaeg (23°C, 50% RH) ülevärvimine 7 h, läbikuiv 12 h pärast

Katvus 2–5 m²/l sõltuvalt kasutusest (vt. arvutus eespool) 

Vedeldi vesi

Värvus helesinine

Töövahendid pintsel, rull, pihusti 

Töövahendite puhastamine vesi, koheselt pärast tööde lõppu

Toote säilitamine suletud taaras, temp +5…30C

Pakend 10 L
 

Soovitused pinna värvimiseks ja 
hooldamiseks

  •  Jälgida, et õhu- ja pinnatemperatuur värvimistööde ajal ei langeks alla +10 ºC. 

  •  Viimistletud pinnal lasta enne veega puhastama asumist kuivada vähemalt 7 päeva 
normaaltingimustel (23°C, 50%RH). Pinda puhastama asudes pidada meeles, et lateks-
värv saavutab lõpliku pinnatugevuse normaaltingimustel 3-4 nädala jooksul. Enne nimeta-
tud aja möödumist tuleks vältida pinna tugevat hõõrumist.

   •  Niisketes ruumides olevaid seinu tuleb regulaarselt puhastada pinnal olevatest lubja-
settest, seebijääkidest jms mustusest. Eriti oluline on puhastada suurema niiskuskoormu-
sega pindu nt dušikabiine, vannide ja kraanikausside ümbrus. Puhastamiseks kasutada 
värvitud pinda mittekahjustavaid lupja lahustavaid pesuvahendeid, töövahendina pehmet 
harja.

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. 

 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 


