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Duram NS Metcote Etch Primer 

 Duram NS5 Metcote Etch Primer on tugevalt karestav, hapet sisaldav, metallpindade 
krunt. Parandab naket  aluspinna ja kattevärvi vahel. 

 Vastupidav kõrgetel temperatuuridel. 

 Kiirelt kuivav ja ülevärvitav 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALUSPINNA ETTEVALMISTUS 
 Krunditav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast, õlist, roostest, sooladest ja mustusest.  

 Parema nakkuvuse saavutamiseks karestada metalli pind. Eemaldada tekkinud tolm ja osakesed. 

 Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.  

 Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind karestada parema nakke saavutamiseks. 

 Alumiinium ja roostevabateras tuleks eelnevalt karestada ja puhastada ksüleeniga. Lasta kuivada. 

 Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm. 

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest! 

 

SOOVITUSED VÄRVIMISE KS 

 Krunditav pind peab olema puhas ja kuiv. 

 Segada krunt hoolega läbi. 

 Toodet saab kanda pinnale värvipintsli,-rulli või -püssiga. Püstolit kasutades tuleb krunt vedeldada kuni 20% lakibensiiniga. 

 Krunt peab olema kuivanud, ennem ülevärvimist. 

 Välistingimustes ei tohiks lasta krundil olla ilma kättevärvita üle 3 päeva, võib hakata oksüdeeruma. 

 KASUTUSALAD  

 sobilik sise-ja välistöödeks.   
 Sobilik enamik metallpindadele 

 
 

 KULU 

 8-10m²/liitri kohta ühe kihina katmisel.  
 Krundi kulu mõjutab kruntimisviis, krunditava pinna 

kuju ja töökeskkonna tingimused. 
 
 
 
 
 

 TOONID  

 Must. 
 Punane. 
 Elevandiluu. 

 
 

 EEL ISED 

 Kuivab kiirelt ja võimalik ülevärvida juba 2h möödudes. 
 Lihtne kasutada. 
 Vastupidav hapetele ja leelistele. 
 Vastupidav kõrgetel temperatuuridel, kuivanult kuni 2200C .  
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TÖÖOHUTUS  

Duram NS5 Metcote Etch Primer on vedelal kujul tuleohtlik ja mürgine. 

Töötada hästi ventileeritud ruumis. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda tööohutusega ettenähtud riietust, kindaid, 

kaitseprille. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, vältida oksendamist ja näidata talle pakendit või etiketti. 

Hoida lastele kattesaamatus kohas. 

 

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS 
Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või 

veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetada kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse suunata ainult taielikult tühjendatud 

nõud. 

 

NB 

Duram NS5 Metcote Etch Primer ei ole veekindel ja välistingimustes kasutades tuleb esimesel võimalusel katta värviga. Ei kasutata 

märgadel, niisketel aladel. 

Välistingimustes ei tohiks lasta krundil olla ilma kättevärvita üle 3 päeva, võib hakata oksüdeeruma. 
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 TEHNILINE INFO  

 

Kasutuskoht   sise- ja välistööl.  

Komponente   1 

Katvus    8-10 m2/L. 

Toonid   must, punane, elevandiluu. 

Kuivamisaeg   puutekuiv 0,5 h pärast. ülevärvitav ca 1-2h pärast, kui on kuivamine 25 oC juures. 

Töövahendid   värvipintsel, -rull, -püss 

Töövahendite puhastamine  kasutada ksüleeni või lakibensiini. 

Hoidmine   hoida suletud taaras kuivas ja jahedas. 

Pakend    1L, 5 L 

Säilivusaeg  24 kuud 

 


