
 

 

 

 

 

ALUSPINDA SULGEV KRUNT SILIKAATVÄRVIDELE

KIRJELDUS:  
TECMASIL PRIMER on sügavale imenduv ja tihendav
märgatavalt imendumist ja tugevd
PAINT SILICATOS.  
 
OMADUSED: 
Olemus  : mineraalne
Nake   : suurepärane väga paljude 
Lahusti   : vesi 
Kiht   : 8-10 m
Paigaldus  : pintsel või rull
Kuivamisaeg 
20OC- 55% R.Õ. : puutekuiv 
 
OMADUSED: 
 
Suurepärane nake erinevate aluspindadega
kunstlik kivi.  
Ei lase tekkida hallitusel või seentel.
Suurepärane tihendus- ja immutus
Sügavale aluspinda imenduv ja seeläbi
 
KASUTUSALAD: 
 
Kui tihendav krunt betoonile, parkivile ja tsemendi baasil segudele, mördile, krohvile, tellisele, jne. 
Nii fassaadidele, kui ka sise- ja välisseintele.
  
PINNA ETTEVALMISTUS: 
 
Pind peab olemas puhas igasugustest jääkidest nagu määrded, õli, 
muu mustus. Aluspind võib olla 
 
KASUTUSMEETOD: 
 
Sega mahuti segu läbi enne paigaldust. Paigal
Kui krundi peale tuleb tume mineraalvärv
1:1:1. Peale 24 tundi võib pinna 
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TECMASIL PRIMER 

ALUSPINDA SULGEV KRUNT SILIKAATVÄRVIDELE

 

sügavale imenduv ja tihendav krunt poorsetele pindadele,
märgatavalt imendumist ja tugevdab pinda, mis värvitakse siliaatvärvidega

: mineraalne 
: suurepärane väga paljude erinevate aluspindadega

m2/L sõltuvalt poorsusest 
: pintsel või rull 

: puutekuiv – 4 h, ülevärvitav – 24 h 

Suurepärane nake erinevate aluspindadega nagu segud, tellised, kiudbetoon, betoon, naturaalne ja 

Ei lase tekkida hallitusel või seentel. 
mutusomadus. 
ja seeläbi pinda tugevdava omadusega. 

dav krunt betoonile, parkivile ja tsemendi baasil segudele, mördile, krohvile, tellisele, jne. 
ja välisseintele. 

Pind peab olemas puhas igasugustest jääkidest nagu määrded, õli, lahtisdes osakesed
Aluspind võib olla kergelt niiske, kuid ei tohi olla lompe. 

Sega mahuti segu läbi enne paigaldust. Paigalda krunt kogu pinnale lahjendades seda v
mineraalvärv, võid kasutada krunti segades vee ja värviga suhtes 

pinna värvida üle mineraalvärviga. 
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poorsetele pindadele, mis vähendab 
ärvitakse siliaatvärvidega, nagu näiteks TECMA 

aluspindadega 

nagu segud, tellised, kiudbetoon, betoon, naturaalne ja 

dav krunt betoonile, parkivile ja tsemendi baasil segudele, mördile, krohvile, tellisele, jne. 

lahtisdes osakesed, tolm või 

lahjendades seda veega 1:1. 
, võid kasutada krunti segades vee ja värviga suhtes 



 

 

 

 

 

 
ERISOOVITUS: 

- Ära paigalda, kui temper
- Lähedalolevad pinnad tuleb kaitsta pritsmete eest. Eriti tuleb hoolitseda klaasi, keraamika, 

naturaalsete kivide, lakitud pindade ja metallide, jne. eest. 
 
PAKEND JA LADUSTAMINE:

TECMA PAINT
®

 

SILICATOS
kaitstult pakase ja kõrgete temperatuuride eest.
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temperatuur on alla 10 OC või reatiivne õhuniiskus on üle 85 %
Lähedalolevad pinnad tuleb kaitsta pritsmete eest. Eriti tuleb hoolitseda klaasi, keraamika, 
naturaalsete kivide, lakitud pindade ja metallide, jne. eest.  

PAKEND JA LADUSTAMINE: 

SILICATOS  tarnitakse 10 ja 25 Kg plastämbrites. Toodet 
kaitstult pakase ja kõrgete temperatuuride eest. 
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või reatiivne õhuniiskus on üle 85 % 
Lähedalolevad pinnad tuleb kaitsta pritsmete eest. Eriti tuleb hoolitseda klaasi, keraamika, 

Toodet tuleb säilitada jahedas 


