
RUBBOL PRIMER

Akrüül-alküüd sideainete segul põhinev veepõhine, kiirelt 
kuivav puitpindade kruntvärv. Toode nakkub tugevasti alus-
pinnaga, suurendades seeläbi veepõhise kattevärvi püsivust 
puidul. Kruntvärv tagab pinnale tõhusa kaitse niiskuse eest ning 
parandab viimistletud pinna katvust. Kruntvärvi saab toonida 
pinnavärviga lähedasse tooni.

Veepõhine puidukrunt

KASUTUSKOHT
  Toode on mõeldud hööveldatud, peensaetud ning saetud puitpindade kruntimiseks 

sise- ja välistööl, näit. voodrilauad, puitpaneelid, piirded.

ALUSPINNAD
  Värvitav pind peab olema puhas, kuiv ning vaba seenhaigustest ja puidukahjuritest. 

Puidu niiskus peab olema vahemikus 14-20%.

IMMUTAMINE
  Välistingimustes maksimaalse kaitseefekti tagamiseks veepõhises süsteemis töödel-

da varem värvimata puitpind biotsiidse immutuskrundiga Pinotex Wood Primer BPR. 
Immutuskrunt aitab ennetada seenhaiguste nagu mädanik ja puidusine teket. Enne 
järgmist pinnatöötlust lasta immutatud pinnal nõuetekohaselt kuivada (24 tundi).

KRUNTIMINE 
•  Veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud. Pind kruntida 1 kihi värviga Rubbol 

Primer. Sõltuvalt töötlemise viisist ja vajadusest võib kruntvärvi lahjendada puhta veega 
suhtes kuni 1:2. Kruntvärv kanda pinnale pintsli või harjas värvimisseadmega.

•  Enne kasutamist ja kasutamise ajal segada toodet hoolikalt.

•  Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur toote pinnale kandmise ja kuivamise ajal on 
+10…25°C (soovitavalt +18±2°C), värvi temperatuur üle +15°C ja suhteline õhuniiskus 
alla 80%. Vältida värvimist tuuletõmbuses, samuti otsese päikese käes, kuna vee liig-
intensiivne aurustumine võib takistada toote nõuetekohast nakkumist puiduga. 

•  Töövahendid puhastada koheselt peale töö lõpetamist veega, kuivanud toodet saab 
eemaldada ainult mehhaaniliselt.

LÕPPVIIMISTLUS
  Pinna lõppviimistlus teha 2 kihis sobiva veepõhise akrüül- või õlivärviga, nt Sikkens 

Rubbol Facade Special, Sikkens Rubbol Timber Special, Sikkens Rubbol Facade Flow.
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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.

TEHNILISED ANDMED  
Kasutuskoht  Sise- ja välistööd 

Sideaine                   Akrüül / alküüd

Valmistoon  Valge

Toonimine  Acomix toonimissüsteem, baastoonid BW ja BC

Tihedus  BW ja valge - 1,1 – 1,2 kg/l

  BC - 0,9 – 1,1 kg/l

Viskoossus  DIN 4  45-55 sek/23°C

Kuivaine sisaldus (ilma lahjendamata)  BW ja valge 34-36 %

  BC - 24-27 %

Läige (Gardner, 60°)  Poolmatt 15-25 GU 
Lõplik läige sõltub pinna imavusest, kihipaksusest, pealekandmise tehnoloogiast jm 
tingimustest

Kuivamisaeg ( 23°C / 50% RH )  30 min tolmukuiv  
2 h ülevärvitav  
24 h virnastamiskuiv  
Kuivamisajad on suhtelised ning sõltuvad puidu omadustest ning kuivamistingimustest

Kulu (üks kiht lahjendamata kujul)  Hööveldatud puit 80-120 g/m² 
Saetud puit 100-140 g/m²

Vedeldi   Vesi

Töövahendid  Pintsel, harjas värvimisseade 

Töövahendite puhastamine  Vesi 

Säilivusaeg avamata tehasetaaras  18 L - 24 kuud; 950 L - 6 kuud

Toote säilitamine 
(ladustamine ja transport)   Avamata originaalpakendis temperatuuril +5…+35°C

Pakend  18 L (BW), 18,6 L (BC), 950 L (valge)

  EL-s LOÜ sisalduse piirväärtus antud toote puhul (alaliik A/d) – 130 g/l (2010). Toode 
sisaldab maks. LOÜ-d – 60 g/l.

  Käitlemisel täita kemikaali ohutuskaardil toodud ohutusnõudeid! 

TOOTJA JA ESINDAJA
  Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299


