
Baumit Grund
Krunt imavatele aluspindadele

Tugevdab aluspinda

Auru läbilaskev

Vett tõrjuv

Toode Kasutusvalmis tööstuslikult toodetud kruntimisvahend vett imavatele aluspindadele. Ei sisalda lahusteid.

Omadused Kasutusvalmis

Auru läbilaskev

Vett tõrjuv (hüdrofoobne)

Imendub hästi aluspinnasse

Tugevdab aluspinda

Koostis Sünteetiline dispersioon, polümeerlisandid.

Kasutamine Kasutatakse hästi vett imavate mineraalsete aluspindade (näiteks tsement  ja kaltsiumsulfaatpõrandad, 
jämedast betoonist laed jne) kruntimiseks. Ette nähtud kasutamiseks enne põrandatasandusvahendeid, 
plaatide või hüdroisolatsiooni paigaldamist. Sise- ja välistöödeks.

Tehnilised andmed Tihedus u 1,0 kg/dm3

pH u 7,5

Värvus sinine

Materjalikulu u 0,1–0,2 kg/m2 (olenevalt aluspinnast)

Pakend 10 kg ämber, 60 ämbrit alusel.

Säilitamine Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis, hoida kuivas ja jahedas kohas, vältida külmumist.

Kvaliteedigarantii Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.
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Ohutusnõuded 
kemikaaliseaduse 
alusel

Ei kohaldata märgistamise kohustust.
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Aluspind Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata, niiskustimav, rasva- ja tolmuvaba ning 
lahtiste osadeta.

Soovitatav kasutada: 
 muldpõrandal; 
 anhüdriitpõrandal; 
 töötlemata betoonist ja muudel mineraalsetel aluspindadel; 
 kipsil; 
 gaasbetoonil.

Mitte kasutada: 
 puidul; 
 metallil; 
 plastil; 
 vanal värvil.
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Pealekandmine 
Pakendis Baumit Grund tuleb hoolikalt segada aeglastel pööretel töötava mikseriga. Kipsaluspindadele 
kantakse peale lahjendamata kruntimisvahend. Lubi  ja lubitsementaluspinna puhul lahjendada veega 
vahekorras 1 : 1. Kanda aluspinnale värvirulli, pintsli või harja abil.

Töötlemine 

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. 
Kasutatud tööriistad ja seadmed tuleb kohe veega puhtaks pesta.
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Ümbritsevate 
pindade kaitse 

Tööde tegemise ajal peab krunditavate pindade lähiümbrus olema kohaselt kaitstud. Peske määrdunud 
pinnad koheselt rohke veega, enne kui need ära kuivavad.

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.


