
Baumit 
MultiPrimer/TiefenGrund
Süvakrunt

Toode Tööstuslikult toodetud kasutusvalmis orgaaniline sügava toimega kruntimisvahend. Ei sisalda lahusteid.

Omadused Veeauru läbilaskev kruntimisvahend tugevdab aluspinda ja reguleerib hästi selle imamisvõimet.

Koostis Orgaanilised sideained, lisandid, vesi.

Kasutamine Sobib kasutamiseks mineraalsest ja orgaanilisest materjalist pindadel enne orgaaniliste krohvide ja 
värvide pealekandmist (Baumiti krohvidele ja värvidele).

Tehnilised andmed Tihedus:     u 1,00 kg/dm3

Lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus:  < 1 g/l

Tahkete osakeste sisaldus:     u 15%

Materjalikulu (olenevalt aluspinna imamisvõimest): 0,1–0,25 kg/m2

Pakend 12 kg kanister, 20 kanistrit alusel.

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

Kvaliteedigarantii Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.
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Tugevdab aluspinda

Reguleerib aluspinna imavust

Veega lahustatav

Ohutusnõuded 
kemikaaliseaduse 
kohaselt

Kemikaaliseadusele vastavad ohutusnõuded leiate ohutuskaardilt (Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 31 ja lisa II kohaselt) www.baumit.com või 
küsige asjakohasest tehasest.

Aluspind Aluspind peab olema puhas, kuiv, koormusttaluv, külmumata ja niiskustimav, rasva- ja tolmuvaba ning 
lahtiste osadeta. 
Soovitatav kasutada: 
 lubi-, lubi-tsement- ja tsementkrohvidel, 
 betoonil, 
 kipskrohvil, 
 muudel mineraalaluspindadel, 
 Baumiti pastalaadsetel fassaadikrohvidel ja -värvidel. 

Mitte kasutada: 
 plastil, lakk-, õli- ja liimvärvidel.
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Vahendit Baumit TiefenGrund võib peale kanda rulli või pintsliga. Nõuetekohaselt ettevalmistatud 
pinnal ei tohi olla lahtisi osakesi. Vahendiga Baumit TiefenGrund tuleb katta kogu pind, kandes 
kruntimisvahendit peale mitme kihina. Töötada ilma vaheaegadeta. Ei tohi tekkida kilejat kihti! 
Pärast kuivamist järgida vähemalt 12-tunnist intervalli. 
Olenevalt aluspinna imamisvõimest võib vahendit Baumit TiefenGrund kasutada kas lahjendamata või 
veega lahjendatult vahekorras 1 : 3.

Töötlemine 

Juhised Töötlemise ajal ei tohi õhu, materjali ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C.Krunti ei tohi peale kanda 
otseste päikesekiirte, vihma või tugeva tuule korral fassaadi kaitsmata. 
Kasutatud tööriistad ja seadmed tuleb kohe veega puhtaks pesta. 
Siseruumides kasutamisel tuleb tagada hea ventilatsioon.
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Ümbritsevate 
pindade kaitse

Töötamise ajal tuleb nõuetekohaselt kaitsta krohvitavate pindade lähiümbrust (eriti klaaskeraamilisi, 
klinkerkivist, looduslikust kivist, lakitud ja metallist pindu). Määrdunud pinnad pesta kohe rohke veega, 
ootamata, kuni need 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.


