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GRUNT NATUR 

DESINFITSEERIV  ANTISEPTIK  VALGENDAVA  EFEKTIGA   ERINEVATELE  PINDADELE.             

SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS. KLOORIVABA. 
 

KASUTUSALA 

Grunt Natur kasutatakse sise- ja välispindadel, pindade puhastamiseks, kaitseks hallituse ja mädanemise 

eest, üldkasutatavate ruumide desinfitseerimiseks ning antibakteriaalseks töötluseks. Valgendab pinda. 

Toodet on võimalik kanda igat tüüpi pindadele: puitpindadele, puitlaastplaatidele, krohvile, pahtlile, 

betoonile, tellisele,  kiud- ja tsementplaatidele, kipsile ja kipskartongplaatidele ja teistele 

ehitusmaterjalidele. Grunt Naturi võib kasutada kruntvärvina  lakkide ja värvide alla. 

NB! Grunt Naturi ei kasutata pindadel, mis on juba kaetud laki, värvi või mõne muu kilettekitava 

hüdrofoobse ainega. 

 

EELISED 

 Tegemist on uue põlvkonna tootega, millel on sügav imbumisvõime ja suurepärased pindmised kinnitamise 

omadused.  

 Imbudes materjali, tekitab Grunt Natur antiseptiliste omadustega hüdrofoobse kihi.  

 Lahus on ette nähtud antibakteriaalseks töötluseks (testitud vastavalt EN 1276) ja hoiab ära hallituse ja 

sinetamise tekke.  

 Eemaldab mäda ning ebameeldivaid lõhnu, valgendab pinda, kaitseb agressiivse keskkonna mõjude eest. 

 Keemiliselt seondub puiduga ja vähendab selle urbsust.  

 Toode ei mõjuta puidu liimimise ning hilisema värvimise võimalusi.  

 Toode säilitab puidu tekstuuri, ei takista õhutsirkulatsiooni.  

 Peatab juba alanud bioloogilise riknemise.  

 Toode on tule- ja plahvatuskindel, värvitu ,ei sisalda lenduvaid aineid ega kloori. 

 
KASUTUSVIIS 

Grunt Natur kantakse eelnevalt tolmust, mustusest ja õlist puhastatud pinnale õhutemperatuuril mitte alla 

+5
o
C maksimaalse õhuniiskusega 75%. Sellistel tingimustel kuivamisaeg on 1–3 ööpäeva, kuid võib olla 

rohkem sõltuvalt õhutemperatuurist ja niiskusest, puidutüübist ja viimistlusviisist. Immutatud ja kuivatatud 

pinda võib värvida või katta teiste dekoratiivvahenditega  

Mineraalpõhjade saneerimiseks ja plaadivuukide  puhastamiseks  tuleb pinda immutada ja lasta sel 10 

minuti jooksul toimuda,   misjärel pind harjata ja pesta.   

NB! Värvitud pindade puhul enne kasutamist testida väiksel pinnal! Vahendi värvipinnale sattumise korral 

kohe pesta rohke veega! Mitte töödelda jäätunud puitu!  Mitte segada teiste vahenditega! Enne kasutamist 

hoolikalt segada (toote põhja tekkiv sade ei mõjuta toote kvaliteeti). 

 

KULU 
Pintsli ja/või rulli abil kantakse materjali 2 kihti 30-40 minutilise intervalliga, normeeritud summaarse kuluga 100-

250 ml/m2 kohta sõltuvalt pinna imamisvõimest.  

 

SÄILITAMINE 

Grunt Naturi tuleb säilitada ja transportida hermeetiliselt suletud originaalpakendis ja toidukaupadest eraldi. Säilitada 

õhutemperatuuril mitte alla -5oC. Säilivusaeg on 24 kuud. 

 

KOOSTIS: raud(III)divesinikfosfaat, vesi, lisaained ja 0,2% biotsiidi, reg.nr.0427/08. 

 

OHUTUSNÕUDED 

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Silma või nahale 

sattumise korral loputada veega. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Kasutada hästiventileeritavas kohas. 

Kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega.  
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