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BAUMIT GranoporColor 
Kasutusvalmis akrüülvärv 

 

 OMADUSED                                                                                                
Kasutusvalmis akrüülvärv sise- ja välistöödeks, käsitsi või 
masinaga kandmiseks. Vastupidav atmosfääri mõjudele ja 
mehaanilistele vigastustele, vetthülgav, auru läbilaskev, 
pestav, erksa värvigammaga ja mugav kasutamisel 
(kandmisel). 

 KOOSTIS 
Orgaanilised akrüülsideained, mineraalsed täited ja 
värvained, lisandid ja vesi. 

 KASUTUSALA 
Fassaadide ja interjööride kaitsmiseks ja 
dekoratiivviimistluse jaoks. Kasutatakse vanadel ja uutel 
mineraalsetel pindadel (krohvidel, pahtlimassidel ja 
betoonil) ning vanadel hästi püsivatel orgaanilistel värvidel 
ja pahtlitel. 

 TEHNILISED ANDMED 
Kõvaaine sisaldus:    ~ 70% 
Koefitsent pH:    ~ 7,5 
Auruläbilaskmise takistuse 
Koefitsent м:     ~ 200 
Tihedus:    ~ 1,60 kg/dm3 
Kulu:     ~ 0,50 kg/  

siledal pinnal, 2 kihti 

Värvid:     Baumit värvikaardilt  

 TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE 
S 2:  Hoida lastele kättesaamatus kohas  
S 24:  Vältida kokkupuudet nahaga  
S 25:  Vältida silma sattumist  
S 37:  Kanda sobivaid kaitsekindaid 

 SÄILIVUSAEG 
Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis ja 
puitalustel. Kaitsta külmumise eest. 

 

 
 

 KVALITEEDI KONTROLL 
Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. 
Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites. 

 PAKEND 
25 kg ämber 

 OHUTUSNÕUDED 
Värvi kasutamisel kaitsta silmi ja nahka. Värvi 
sattumisel silma pesta silmi rohke veega ja 
vajadusel pöörduda arsti poole. Mitte värvitavatele 
fassaadi osadele (näit klaasipinnad, klinker tellised, 
naturaalsed kivid, lakitud pinnad, metall jms) värvi 
sattumise korral pinnased koheselt puhastada 
puhta veega. Tööriistad peale kasutamist koheselt 
puhastada veega. 

 ALUSPIND 
Aluspind peab olema puhas, kuiv, tolmuvaba, mitte 
läbikülmunud, hästi imav, tugev. Ei tohi olla 
pleekinud ja pudenev. 
On soovitatav kanda:  

 Tsemendi ja lubi-tsement hõõrutud 
krohvide peale  

 Betoonile ja teistele mineraalsetele 
pindadele (pahtlid, telliskivi, 
tsementplaadid jne)  

 Lubja-kips- ja kips-lubja- ning kipskrohvidele  

 Vanadele hästi püsivatele sünteetilistele 
värvidele ja dekoratiiv- krohvidele  

 Kipskartong plaatidele 
On lubatud kanda:  

 Metall- ja puitpindadele  
Ei sobi:  

 Lubja kattega pindadele  

 Polümeersetele materjalidele ja vaikudele, 
lakitud pindadele, õli- ning liimvärvidele 

 
 
 
 



Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel 
tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole 
käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud 
soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel. 

 
 
 

 ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 
 Tolmuvabad ja pudenevad pinnad mehaaniliselt 

puhastada ja tugevdada (nt. sügavläbiimbuva 
krundiga Baumit TiefenGrund) 

 Õlijäljed raketisest betoonil puhastada kuuma auruga 
või spetsiaalse lahustiga 

 Mustad pinnad ja/või pinnad samblast ja vetikatest 
puhastada mehaaniliselt või kuuma auruga või 
kasutades spetsiaalseid ained sambla ja vetikate 
eemaldamiseks (Baumit SanierLösung)  

 Halvasti püsivad ja murenenud mineraalvärvid 
eemaldada mehaaniliselt 

 Defektidega lõigud või praod parandada sobiva 
struktuuriga pahtlimassiga   

 PINNALE KANDMINE 
Enne värvi Baumit GranoporColor pealekandmist on 
vajalik pinda kruntida. Vastavalt pinna omadustele 
kasutatakse kruntimiseks lahustatud akrüülvärv Baumit 
GranoporColor värv (5-10%, max 20% lisatud veega) või 
krunt Baumit UniPrimer või krunt Baumit TiefenGrund . 
Peale kruntimist 24 tunni möödumisel kantakse pinnale 
akrüülvärv Baumit GranoporColor . Eelnevalt tuleb värv 
korralikult segada mikseriga aeglasel käigul. Baumit 
GranoporColor värv on tänu oma viskoossusele valmis 
kasutamiseks. Lahustamata värvi kantakse pinnale 
värvirulliga või pintsliga. Ei tohi segada teiste 
materjalidega! Vastavalt pinna immutusvõimele 
värvitakse kas 1 või 2 kihti Baumit GranoporColor värvi. 
Kui värvida 2 korda, siis esimesel kihil lasta kuivada 
vähemalt 6 tundi. Halvasti imavate pindade jaoks (vanad 
värvid ja dekoratiivkrohvid) reeglina piisab 1 kihist. 
 
Värvikihtide kandmise järjestus: 
 

Uued, normaalselt imavad , ütlased pinnad: 
1 kiht kruntimiseks Baumit GranoporColor värvi, 
lahustatud veega ja 
1 kiht lahustamata Baumit GranoporColor värvi. 
 
Normaalselt imavad, ebaühtlased pinnad:  
1 kiht universaalkrundi Baumit UniPrimer ja  
1 või 2 kihti akrüülvärvi.  
 
Hästi imavad aluspinnad:  
1 kiht sügavimmutusainet Baumit TiefenGrund ja  
1-2 kihti akrüülvärvi Baumit GranoporColor. 

 
 
 
 

 
 

 

 ÜLDJUHEND 
Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur värvi 
pinnale kandmise momendil ja kuivamise ajal ei tohi 
olla alla +5®C. Ei tohi töötada otsese päikse käes , 
vihma ega ka tugeva tuulega (näit tuleb katta 
fassaadid tellingukattega või kilega). Kõrge õhuniiskus 
ja madalad temperatuurid (nt. Hilissügisel) võivad 
märgatavalt pikendada kuivamisaega ja tekitada 
pinna eritoonilisust. Värvitooni reprodutseerimine 
sõltub aluspinna loomusest, õhuniiskusest ja 
temperatuurist. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


