
SIL GRUND / SIL GRUND MICRO

Kaaliumvesiklaasi põhine kõrge veeaurujuhtivusega välis- ja 
sisetööde silikaatvärv. Tänu koostisesse kuuluvatele väga 
väikese läbimõõduga inertsetele mineraalidele (kvarts, talk, 
vilk) nakkub värv tugevasti aluspinnal oleva orgaanilise 
värviga. Värvi struktuurne pind aitab katta peeneid pindmisi 
pragusid ja pinna ebatasasust. Toode on suure poorsusega, 
hästi aluspinda siduv ning kergesti pinnale kantav. Värvimise 
tulemusena moodustub pinnale püsiv mineraalne kate, mille-
ga pinnavärviks kasutatav silikaatvärv tugevasti nakkub. 

Struktuurne silikaatkruntvärv
• DIN 18363 normile vastav mineraalne vahekrunt 
• Väga heade nakkeomadustega
• Toode on mõeldud kasutamiseks vahekrundina üleminekul  

orgaaniliselt värvikihilt silikaatvärvile

ALUSPINNAD
  Toode on mõeldud kasutamiseks vahekrundina varem orgaanilise värviga kaetud mine-

raalpinnal, mille lõppviimistlus soovitakse teha silikaatvärviga. 

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

Värvitav pind peab olema püsiv, tasane, kuiv ning puhas tolmust, tahmast, kriidistest 
osadest, vetikatest, samblast jm orgaanikast, samuti paakunud või eraldunud kihtidest. 
Vana lahtine värv ning pinnale sadestunud soolad eemaldada, nõrgalt seotud pind 
puhastada kuni kindla aluseni. Tugevalt seotud värvipind puhastada harjaga. Vigased 
kohad parandada. 

KRUNTVÄRVIMINE
  Pind kruntida ühe kihi värviga Sil Grund või Sil Grund Micro, millele on lisatud 10-15% 

kruntvärvi Silikat Base. 

  Juhul, kui pinna lõppviimistluskiht  on keskmise tumedusega, on parema katvuse saami-
seks soovitav lisada krundikihile kuni 10% sobivat tooni silikaatvärvi Silikat.

  Tumedat tooni lõppviimistluse puhul on soovitav ühtlase aluspinna saamiseks kruntida 
pind esmalt värviga Sil Grund või Sil Grund Micro, mida on vedeldatud 10-15% krunt-
värviga Silikat Base. Järgnevalt katta pind ühe kihi kruntvärvi Silikat Base ja sobivat tooni 
pinnavärvi Silikat seguga vahekorras 1:1.

PINNAVIIMISTLUS
  Pinna lõppviimistlus teha 2 kihi silikaatvärviga Silikat, millele on soovi korral lisatud kuni 

10% puhast vett või kruntvärvi Silikat Base. Värviga Sil Grund või Sil Grund Micro krun-
ditud pinna lõppviimistluseks võib kasutada ka silikoonvärvi Alphaloxan Farbe.
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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 (soovitavalt 

+18±2°C),  õhuniiskus < 85%. Vältida värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), aga ka 
tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes. Kuuma ilmaga värvimisel võtta kasutusele 
meetmed, takistamaks värvitud pinna liigkiiret kuivamist.

•  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Ühtlasema tulemuse saamiseks katta vahekrun-
diga kogu pind, mitte vaid üksikud kohad. Suured pinnad värvida katkestusi tegemata, 
katkestusi teha üksnes nurkades. 

•  Värvimisel eelistada töövahendina pintslit, sest rulliga värvides võib värv hakata pritsima. 
Pintsliga värvides kanda toode pinnale ristikujulisi liigutusi tehes.

•  Enne värvima asumist katta ümbritsevad klaas-, keraamilised-, klinker-, marmor- ja me-
tallpinnad hoolikalt kinni, sest silikaatvärv võib neid pindu kahjustada. Katmata pinnale 
sattunud värvipritsmed tuleb koheselt veega eemaldada.

•  Värvitooni erinevus originaaltoonist võib olla põhjustatud erinevast pinnastruktuurist, vär-
vi pinnalekandmise meetodist või valguse langemise nurgast, samuti aluspinna imavu-
sest või ilmastikuoludest värvimise ajal ning ei ole põhjus reklamatsiooniks.

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht  Välis- ja sisetööd

Sideaine  Kaaliumvesiklaas

Tihedus  1,65…1,67 kg/l ± 0,05 kg/dm³

Kuivaine osakaal  62±2% (kaalu järgi), 39±2% (mahu järgi)

Tera suurus (EN 1062)  Sil Grund – S3 jäme, 500 μm 
Sil Grund Micro – S2 keskmine, < 300 μm

Veeauru läbilaskvus (EN ISO 7783-2)  Sil Grund - V1 kõrge; Sd = 0,037 m, V > 150 g/(m²*d) 
Sil Grund Micro - V1 kõrge; Sd = 0,021 m, V > 150 g/(m²*d)

Katvus (1 kiht)  Sil Grund – 3,5-4 m2/l sõltuvalt pinna tasasusest 
Sil Grund Micro – 6-8 m2/l sõltuvalt pinna tasasusest

Kuivamine (23 ºC, RH 65%)  Tolmukuiv 1-2 tunni pärast, ülevärvitav 12 tunni pärast. Soovitav on lasta värvitud pinnal 
kuivada 24 tundi, mis parandab veelgi kattevärvina kasutatava silikaatvärvi nakkumist 
pinnaga

Vedeldi  Silikaatkruntvärv Silikat Base, lisada tootele 10-15%

Toonimine  Värvikaardid Sadolin Professional ja Acomix; baastoon W05

Töövahendid  Pintsel ja rull; võimalusel eelistada pintslit, sest rullides võib toode hakata pritsima

Töövahendite puhastamine  Veega koheselt pärast kasutamist

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

Pakendi maht  15 l

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS
•  Värv on ärritava toimega. Töötamisel kanda sobivat kaitseriietust ning -prille kaitsmaks 

nahka ja silmi värvipritsmete eest. Nahale või silma sattunud värvipritsmed eemaldada 
koheselt rohke veega. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. Ohutuskaart kättesaa-
dav professionaalsele kasutajale viimase palvel.

•  Toodet mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse, veekogudesse. Vedelad värvijäägid 
toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, üksnes täielikult tühjendatud nõud pakendi-
konteinerisse. 

•  EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/g) - 30 g/l. Toode sisaldab 
LOÜ-d < 5 g/l

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


