
TSELLULOOSI KRUNT    

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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Aluspind 
Aluspind peab olema imav, struktuurne ja puhas tolmust, värvidest (akrüül, õli jt. mitteimavad siledad, läikivad värvid) ja 
määrdeainetest (õlid, rasvad jne). 
 
Tingimused 
Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema kõrgem kui 5°C. 
 
Segu valmistamine  
Võta akutrell, värvimikser ja puhas anum, kus hakkad krunti valmistama. Vala anumasse 1/3 ettenähtud veekogusest 
(märgitud krundi pakendil või alltoodud tabelis). Lisa vähehaaval krundi pulbrit samal ajal mikserdades. Puhasta anuma 
servad. Sega kuni segu muutub ühtlaseks ja tükke enam ei ole. Lisa vähehaaval juurde vett samal ajal mikserdades kuni 
oled lisanud kogu vee koguse vastavalt pakendil märgitule. Lase krundil seista minimaalselt kaks tundi. Soovitav on krunt 
eelmisel päeval valmis segada.  
 
Pulber peab olema täielikult lahustunud, vajadusel kurnata ja eemaldada mikserdamisel tekkinud vaht ja tükid 
salvrätikuga. 
 
Heledate toonide (lumivalge, valge) puhul lahusta pulber veega vahekorras: 1 g pulbrit/300 ml vett. 
Teiste toonide puhul: 1 g pulbrit/250 ml vett. 
Aluskrohvide kruntimiseks: 1 g pulbrit/200 ml vett. 
 
Paigaldus 
Puhasta aluspind tolmust ja pühi krohvitud pinnalt maha lahtine liiv švammi või harjaga. Kruntimiseks kasuta pehmet 
naturaalse karvaga pintslit ning kanna krunt kergete erisuunaliste liigutustega ühtlaselt pinnale. Ära kasuta kruntimiseks 
pritsi ega värvirulli. Savikrohvi ja savivärvi puhul ära jää ühe koha peale pikalt pintseldama kuna krunt võib pinna 
lahustada (nö “ära määrida” sulatades üles savi, mis võib muuta pinna laiguliseks).  
 
Krunti pintsliga võttes piisab, kui kastad pintsli 1-2 cm lahusesse. Raputa üleliigne lahus anumasse. Kanna pinnale ainult 
niipalju krunti kui pind suudab imada. Kui krunditavale pinnale jääb lahus jooksma püüa see ühtlustada kuivema 
pintsliga või puhta lapi/paberiga tupsutades. 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. 
 
Soovitame vaadata UKU tselluloosi krundi paigaldamist meie Youtube kanalil. 
 
Materjali kulu  
Sõltuvalt aluspinna tasasusest ja kihtide arvust 1g/m². 
 
Ohutus  
Vältida lahuse silma sattumist. Toote sattumisel silma peske füsioloogilise lahusega. Hoida laste eest kättesaamatus 
kohas. 
 
Säilitamine  
Säilitada kuivades tingimustes hermeetiliselt. 


