
Baumit SuperPrimer
Nakkekrunt nõrgalt imavatele ja 
mitteimavatele aluspindadele

Universaalne nakke

Nõrgalt imavatele ja mitteimavatele aluspindadele

Lahustivaba

Toode Kasutusvalmis kvartsliivaga kvaliteetne krunt nõrgalt imavate ja mitteimavate aluspindadele, seintele ja 
põrandatele nakke tagamiseks sise- ja välistöödeks. Lahustivaba.

Omadused Suur nakkuvus siledate, mitteimavate aluspindade ja selliste katete, nagu näiteks Baumit krohvid ja 
isetasanduvad põrandasegud. Niiskuskindel, eriti sile pind, kiiresti kuivav. Spetsiaalne sideaine tagab 
keemilise reaktsiooni tulemusel eriti kõrge nakkuvuse 48 tunni jooksul pärast pealekandmist. Tänu 
kollasele värvile on hõlpsasti kontrollitav ja täpne pealekandmine.

Koosseis Sünteetiliste vaikude, vee, kvartsliiva, lisandite spetsiaalne dispersioon.

Kasutamine Kõigile aluspindadele nakkuvuse tagamiseks enne kõigi Baumit krohvide ja isetasanduvate 
põrandasegude kandmiseks siledatele betoonaluspindadele, samuti „plaat-plaadile“ Baumacol 
plaatimissüsteemis.

Tehnilised andmed Kulu: umbes 0,2 kg/m² sõltuvalt aluspinnast *)

Tootlikkus: umbes 100 m²/20 kg ämber; umbes 25 m²/5 kg ämber

Kuivamisaeg: umbes 30 min.

Värv: kollane

Tihedus: umbes 1,5 kg/l

pH väärtus: umbes 8,5

VOC:	 ˂60	μg/m³	EMICODE	EC1 Plus

˂1	g/l,	gem.	Kat.	A	h	(Wb);	30	g/l	(2010)

*)	Näidatud	tarbimine	põhineb	hoolikal	uurimisel.	Materjalitarbimine	võib	varieeruda	sõltuvalt	aluspinnast	
(tasasus,	karedus)	ja	paigaldamisest,	samuti	tööriistadest	ja	seadmetest.

Pakend 20 kg ämber, 24 ämbrit kaubaalusel. 
5	kg	ämber,	64	ämbrit	kaubaalusel.

Ladustamine Kõlblikkusaeg 12 kuud suletud pakendis. Hoida kuivas, jahedas kohas, vältida külmumist ja otsest 
päikesevalgust.

Kvaliteedigarantii Pidev kvaliteedikontroll tehase laboris.
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Kemikaaliseadusest 
tulenevad 
ohutuseeskirjad

Kemikaaliseaduse	kohased	ohutuseeskirjad	leiate	ohutuskaardilt	(vastavalt	Euroopa	Parlamendi	ja	
nõukogu	18.	detsembri	2006.	aasta	määruse	(EÜ)	nr	1907/2006	artiklile	31	ja	II	lisale)	www.baumit.com,		
või taotlege seda tehases.
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Juhised Välisõhu, materjali ja aluspinna temperatuur ei tohi pealekandmise ajal langeda alla + 5°C. Kõrge 
õhuniiskus ja madal temperatuur võivad materjali kuivamisaega märkimisväärselt pikendada. Tööks 
kasutatavad tööriistad ja vahendid tuleb kohe veega pesta. Kaitske silmi ja nahka.

Ümbritsevate 
pindade kaitse

Tööde ajal tuleb krunditavate pindade vahetu läheduse vastavalt kaitsta. Pesta määrdunud pinnad 
kohe rohke veega, ootamata nende kuivamist. Puhastage juba kõvenenud krunti atsetooni või 
etüülatsetaadiga.
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Baumit SuperPrimer on kasutusvalmis toode. Segage pakend põhjalikult aeglase kiirusega mikseriga 
(veenduge,	et	kvartsliiv	oleks	segatud!).	Tootele	ei	tohi	lisada	muid	materjale,	kuna	see	võib	muuta	selle	
omadusi. Kandke aluspinnale ühtlaselt maalrirulli, pintsli või harjaga. Järgmisi kihte võib peale kanda, 
kui Baumit SuperPrimer on	kuivanud	ja	pole	enam	kleepuv,	tavaliselt	pärast	u.	30	minutit.	Madalal	
temperatuuril ja kõrge õhuniiskuse korral on kuivamisprotsess pikem.

Kui betoonil kasutatakse lubi- või lubjatsemendi krohvi, tuleb sellele järgnev kiht kanda keemilise 
sidumise toimumiseks 48 tunni jooksul. Kui krohvi pealekandmine sel ajal pole võimalik, tuleb kasutada 
täiendava nakekiht, nt. liimimis- või armeerimismört Baumit StarContact, kandes seda horisontaalselt 
hambulise	kelluga	(3-5	mm).	Krohvi	saab	peale	kanda	pärast	tehnoloogilist	katkestust	(umbes	2-3	
tundi).

Paigaldamine

Aluspind Aluspind	peab	olema	puhas,	kuiv,	koormust	taluv,	külmutamata,	soolapuhas,	rasvatustatud,	tolmu	ja	
lahtiste osakesteta.

Soovitatav on kasutada: 
Tsemendi- ja kipsimaterjalidel ning plaatidel

Piiratud kasutamine: 
Metallialuspindadel	**)

**)	Juhised	metallaluspindadele:	kasutamine	metallaluspindadel	(tsingitud	teras,	roostevaba	teras,	alu-
miinium) on piiratud ja võimalik väikestes kohtades, võttes arvesse järgmisi nõudeid:

 Aluspind	peab	olema	stabiilne;

 Ei	tohi	olla	naket		vähendavad	pinnad	(nt	pulbrilised	alad);

  Aluspinnad	tuleb	puhastada	ja	rasvatustada.

Kasutamine metallpindade suurtel aladel pole lubatud.
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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.


