KRUNT

Kirjeldus

Saviukumaja alus- ja viimistluskrunt ehk metüültselluloos on pulberkujul pakendatud toode, mida lahjendatakse puhta veega. Metüültselluloosi saadakse taime ja puidu rakukestades esinevast hargnemata struktuuriga süsivesikust. Krunt ei takista
aluspinna veeaurusiduvust.

Kasutus

Viimistluskrunti kasutatakse savi- ja lubikrohvi viimistluskihi kruntimiseks mille eesmärk on anda pinnale tugevust ja vastupidavus hõõrdumisele. Samuti savi- ja lubivärvide aluspinna kruntimiseks.

Omadused

Saviukumaja krunt on diffuusne, lõhnatu ja läbipaistev. Krunt ühtlustab aluspinna imavust ja tagab parema nakke ning väiksema värvikulu. Krunti on lihtne ja mugav kasutada ning see jätab hea tugevuse savikrohvi ja -värvi pinnale. Saviukumaja
krundil on väike kulu ja omadus hävitada kergemad hallitusseened. Krundi jäägid saab komposteerida. Ei sobi kasutamiseks
püsivalt niiskes keskkonnas.

Aluspind

Aluspind peab olema tahke, kuiv, imav, ning puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja
määrdeainetest (õlid, rasvad jne.).

Tingimused

Aluspinna ja õhutemperatuur peab olema kõrgem kui 5°C.

Krundi valmistamine Võta trell, värvimikser ja puhas anum, kus krunti valmistama hakkad. Vala anumasse 1/3 ettenähtud veekogusest (märgitud
krundi pakendil või alltoodud tabelis). Lisa vähehaaval krundi pulbrit samal ajal mikser¬dades. Puhasta anuma servad. Sega
kuni segu muutub ühtlaseks pastaks ja tükke enam ei ole. Lisa vähehaaval juurde vett samal ajal mikserdades kuni oled lisanud
vee koguse vastavalt pakendil märgitule või alltoodud tabelile. Lase segul seista minimaalselt kaks tundi. Soovitav on segu
eelmisel päeval valmis segada. Pulber peab olema täielikult lahus¬tunud, vajadusel kurnata ja eemaldada mikserdamisel tekkinud vaht ja tükid. Heledate toonide (lumivalge, valge) puhul lahusta pulber veega vahekorras: 1g pulbrit/250ml vett. Teiste
toonide puhul: 1g pulbrit/200ml vett. Aluskrohvide kruntimiseks: 1g pulbrit/175ml vett.
Tabel on koostatud 1g metüültselluloosi kohta.

Segu

Metüültselluloos (g)

Vesi (ml)

Heledad toonid (lumivalge jt.)

1g

250ml

Viimistluskrunt

1g

200ml

Aluskrunt

1g

175ml

Töövahendid

Naturaalse karvaga pintsel, puhas anum, värvimikser ja trell.

Paigaldus

Puhasta aluspind tolmust, ja pühi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv. Kruntimiseks kasuta pehmet naturaalse karvaga pintslit
ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega ühtlaselt pin¬nale. Ära kasuta kruntimiseks pritsi ega värvirulli. Savikrohvi ja -värvi puhul ära jää ühe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt võib pinna lahustada. Krunti pintsliga võttes piisab, kui torkad pintsli 1-2 cm lahusesse. Raputa üleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult niipalju krunti kui pind suudab
imada. Kui krunditavale pinnale jääb lahus jooksma/lainetama püüa see ühtlustada kuivema pintsliga. Vajadusel krundi kahes
kihis. Töötamisel tuleb jälgida puhtust. Määrdunud krunt ei ole kasutuskõlblik. Arvesta, et krunt muudab tooni pisut erksamaks. Peale kasutamist sulge anum ja pese tööriistad veega.

Materjali kulu

1 gramm pulbrit 1 ruutmeetri kohta.

Ohutus lahusega

Vältida lahuse silma ja nahale sattumist. Toote sattumisel nahale peske vee ja seebiga. Toote sattumisel silma peske füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus kohas.

Säilitamine

Kuivalt ja hermeetiliselt suletud anumas on säilivusaeg 2aastat. Valmis segatud kujul hermeetilises anumas säilib krunt 6
kuud.

Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitused töötamiseks. Tootja on materjali testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida
selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega kasutajat vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest.
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