
Baumit BetonKontakt
Nakkekrunt

Toode Kvartsliiva sisaldav kasutusvalmis kruntimisvahend kipskrohvi paremaks nakkumiseks aluspinnaga.

Omadused Kasutusvalmis

Tõhus vahend mitteimavate aluspindade puhul

Parendab kipskrohvi nakkumist betoonaluspinnaga

Koostis Orgaanilised sideained, kvartsliiv, lisandid, vesi.

Kasutamine Kasutatakse suure tiheduse ja väikese imamisvõimega betoonpindade

Tehnilised andmed Kasutustemperatuur:  +5 °C kuni +25 °C

pH:  u 6,5

Materjalikulu:  u 0,25 kg/m2

Tootlikkus  u 80 m2

Pakend 25 kg ämber, 24 ämbrit alusel. 
5 kg ämber, 30 ämbrit alusel.

Säilitamine Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis, hoida kuivas ja jahedas kohas, vältida külmumist ja otseseid 
päikesekiiri.
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Ohutusnõuded 
kemikaaliseaduse 
alusel

Ei kohaldata märgistamise kohustust.

Kvaliteedigarantii Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.

Aluspind Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata, niiskustimav ja tasane, rasva- ja 
tolmuvaba ning lahtiste osadeta.

Ennekasutamist segada pakendis intensiivselt. Mitte lahjendada. Baumit BetonKontakt kanda 
aluspinnale värvirulli, pintsli või harja abil. Võib peale kanda mehaaniliselt, kasutades sobivat seadet.

Töötlemine

Parandab naket kipskrohviga.

Efektiivne mitte imavatel aluspindadel.

Valmis kasutamiseks.
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Juhised Töötlemise ajal ei tohi õhu, materjali ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C. Krunditud pinda tuleb 
kaitsta tolmu eest. 
Tootele ei tohi lisada mingeid muid materjale, sest see võib muuta toote omadusi! 
Pärast krundi pealekandmist lasta sel vähemalt 3 tundi kuivada. 
Kasutatud tööriistad ja seadmed tuleb kohe veega puhtaks pesta.

Ümbritsevate 
pindade kaitse 

Töötamise ajal tuleb krunditavate pindade lähiümbrust nõuetekohaselt kaitsta.  
Määrdunud pinnad pesta kohe rohke veega, ootamata, kuni need kuivavad. 
Juba kõvastunud krunt puhastada atsetooniga või etüülatsetaadiga.

 Ettevõtte Baumit antavad suulised ja kirjalikud soovitused Baumiti toodete kasutamise kohta tuginevad praeguse hetke teaduslikele seisukohtadele ja meie 
aastatepikkusele kogemusele. Need ei ole õiguslikult siduvad ning neid ei saa kasutada mis tahes õigussuhte põhjendusena ega mis tahes lepingu lisako-
hustusena. Ettevõtte Baumit soovitused ei vabasta ostjat vastutusest seoses Baumiti toodete kasutamisega eesmärgipäraselt ega vabasta ostjat üldiste ehi-
tuseeskirjade järgimisest. Ettevõte Baumit võib teha mis tahes muudatusi, mis on seotud tehnoloogia arenguga ja mis parandab toodet või selle kasutamise 
kvaliteeti. Uusima tehnilise informatsiooni avaldamise hetkest kaotavad selle varasemad versioonid kehtivuse. Kõige uuema teabe leiate ettevõtte Baumit 
veebilehelt. Lisaküsimuste korral pöörduge palun oma piirkonna lähimasse esindusse, kus tagatakse kiire konsultatsioon ning tarne.


