
 
 

 

TOOTEKIRJELDUS 
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Tootja: Zest Polyurethanes. 
 

Protectakote Clear Primer Treatment 
 Protectakote Clear Primer Treatment on ühe komponente krunt, 

mida kasutatakse anorgaaniliste pindade parema nakkuvuse saavutamiseks. 

 Krunt ei muuda anorgaanilise pinna välimust. 

 Sobib pindadele, mida ei tohiks eelnevalt karestada.  

 
 

 

 

 

ALUSPINNA ETTEVALMIS TUS 

 Krunditav pind peab olema puhas rasvast ja mustusest. Pesta pind lahusti või seebise veega, loputada hoolega. Lasta kuivada. 

 Eemaldada tolm ja lahtised osakesed. 

 Aluspinnas olevad augud ja praod parandada. Pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm. 

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

Pinnad on erinevad, soovituslik on eelnev sobivustest! 

 

SOOVITUSED VÄRVIMISE KS 

 Kasuta isikukaitsevahendeid. 

 Krunt kanda õhukese kihina värvipintsli, -rulli või -püstoliga pinnale. 

 Krunditud pind on puutekuiv 20 minuti ja ülevärvitav 30 minuti pärast sõltuvalt tingimustest . 

 Krunti võib kanda ühe kihina. 

 

TÖÖOHUTUS  

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. 

 

 

 

 

 KASUTUSALA  

 Parandab anorgaaniliste pindade naket nagu nt: marmor, 

keraamilised plaadid, klaas, alumiinium, teras, roostevaba 

teras, plastik, jne. 

 

 KULU 

 Ca 10m²/liitri kohta ühe kihina.  

 Krundi kulu mõjutab kruntimis viis, krunditava pinna kuju ja 

töökeskkonna tingimused. 

 

 

 TOONID  

 läbipaistev 
 

 EEL ISED 

 Lihtne kasutada. 

 Ei ole happeline, saab kasutada paljudel anorgaanilistel 

pindadel neid kahjustamata.   

 Ei luitu. 

 Tõstab pinna nakkuvust pealisvärviga. 
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KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS 
Töö lõppedes sulgeda hoolikalt krundi nõu. Enne toovahendi puhastamist eemaldada liigne krunt. Toodet mitte valada kanalisatsiooni 

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

nõud. 

 TE H NI L I N E  I N FO  

 
 

Kasutuskoht   sise- ja välistingimustes 

Pakend   1L ja 4L   

Kattuvus   ca 10m2  ühe kihina 

Kuivamisaeg   puutekuiv ca 20 minutit, ülevärvitav 30 minuti pärast sõltuvalt tingimustest  

Töövahendid   värvipintsel, -rull 

Säilivusaeg    18 kuud 

  

 


