
ALPHA GROND

Akrüül-sideainega orgaanilisel lahustil põhinev välistööde 
värv. Värv aitab tihendada kergelt pudedat krohvi, seob vana 
kriidist värvipinda ning vähendab pinna imavust. Sügavale 
aluspinda imendudes tagab värv fassaadile hea ilmastiku-
kindluse. Värv sobib kasutamiseks ka madalatel temperatuu-
ridel (min +1°C) ning on toonitav pastelsetes toonides. Toode 
on leelisekindel. Värv on mõeldud kasutamiseks eeskätt sidu-
va kruntvärvina, aga ka katva pinnavärvina. 

Kattev lahustipõhine fassaadikrunt 
• Väga hea nakkuvusega ilmastikukindel värv
• Sobib kasutamiseks ka madalatel temperatuuridel (min +1°C)
• Värv on mõeldud kergelt pudeda mineraalpinna ning vana  

kriidise värvipinna sidumiseks

ALUSPINNAD
  Sobib uue ning varem värvitud krohv- ja betoonpinna ning asbestivaba kiudtsement-

plaadi viimistlemiseks välistööl. 

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

vitav pind peab olema püsiv, tasane, kuiv ning puhas tolmust, tahmast, kriidistest osa-
dest, vetikatest, samblast jm orgaanikast, samuti paakunud või eraldunud kihtidest. Vana 
lahtine värv ning pinnale sadestunud soolad eemaldada, nõrgalt seotud pind puhastada 
kuni kindla aluseni. Vigased kohad parandada. Värsket krohvi lasta töötlemata seista 2-4 
nädalat sõltuvalt krohvi tüübist ja kuivamistingimustest, uut betoonpinda vähemalt 5-7 
nädalat.

KRUNTVÄRVIMINE
  Pind kruntida 1 kihi värviga Alpha Grond. Sõltuvalt pinna imavusest lisada värvile ve-

deldit Thinner per Alpha Grond keskmiselt 20-30% värvi mahust. Jälgida, et värvisegu 
imenduks korralikult aluspinda. 

PINNAVIIMISTLUS
  Pinnaviimistlus teha sobiva emulsioonvärviga 1-2 kihis. Juhul, kui toodet Alpha Grond 

kasutatakse nii krunt- kui pinnavärvina, tuleb esimesele värvikihile lisada 20-25% ja 
teisele kihile 10-15% vedeldit Thinner per Alpha Grond.  
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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 +1...30°C, õhuniiskus 

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

•  Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Suured pinnad värvida ilma katkestusteta; kat-
kestusi teha üksnes nurkades.

•  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.

VÄRVITUD PINNA HOOLDUSJUHIS
  Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavatingimustel 1 kuu jooksul peale värvimist, see-

pärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist. 
Määrdunud pinna puhastamiseks võib kasutada kerget survepesu ilma puhastusaineta. 
Enne tööde algust veenduda, et pind talub valitud puhastusmeetodit. Lahtine mustus 
eemaldada võimalusel kuivalt pehme harjaga. Pinnal oleva hallituse või samblike eemal-
damiseks võib kasutada puhastusvahendit vastavalt toote juhendile. Puhastusvahendi 
kasutamise järgselt loputada pind hoolikalt puhta veega. Mitte kasutada puhastamiseks 
orgaanilisi lahusteid sisaldavaid aineid, samuti söövitavaid või tugevatoimelisi puhastus-
vahendeid. Puhastusvahend võib jätta pinnale püsivaid jälgi. Võimalike pinnakahjustuste 
õigeaegseks avastamiseks on soovitav teostada värvitud pindade regulaarne ülevaatus 
iga 2…3 aasta tagant. 

TEHNILISED ANDMED
Kasutuskoht  Välistööd

Sideaine  Stürool-akrüülvaik

Tihedus  1,10 ± 0,05 kg/dm³

Kuivaine osakaal  63±2% (kaalu järgi), 50±2% (mahu järgi)

Läige (EN 1062)  G3 matt, ≤ 10 G.U 85°

Kihi paksus (EN 1062)  E1 < 50 μm

Katvus (1 kiht)  8-10 m²/l  kasutamisel kruntvärvina (katvus sõltub pinna imavusest ja tasasusest)

Kuivamine (23 ºC, RH 65%)  Vihmakindel 4-6 tunni pärast, ülevärvitav 12 tunni pärast

Vedeldi  Orgaaniline vedeldi Thinner per Alpha Grond; sõltuvalt aluspinna  
poorsusest lisada krundikihile vedeldit keskmiselt 20-30%

Toonimine  Värvikaardid Sadolin Professional ja Acomix; baastoon W05

Töövahendid  Pintsel, rull, õhuvaba pihusti (airless). 

Õhuvaba pihusti (airless):   düüs 0,018’’…0,021’’, pihustamisrõhk 160-180 bar

Töövahendite puhastamine  Orgaanilise vedeldiga Thinner per Alpha Grond või lakibensiiniga koheselt pärast  
kasutamist

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

Pakendi maht  15 l

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS
•  Värv on tuleohtlik. Põhjustab tugevat silmade ja naha ärritust. Võib põhjustada unisust 

või peapööritust. Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Kemikaali allaneelamise 
korral pöörduda viivitamatult arsti poole. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. 
Ohutuskaart kättesaadav 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) - 750 g/l. Toode sisaldab 
LOÜ-d < 650 g/l

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


