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TOOTE ANDMELEHT 

Taktika P 
Vee imendumist vähendav 
kruntvärv 

 
• Vähendab vee imendumist  

• Pinda tugevdav  
• Veeauru läbilaskev 
• Veepõhine 
• Nõrk lõhn  
• Keskkonna- ja tervisesõbralik 

KASUTUSALA 

Vesialusel vee imendumist vähendav ja pinda tugevdav akrüülkruntvärv 
sise- ja väliskasutuseks. 

Vähendab vee imendumist tugevalt absorbeerivatel ja poorsetel 
mineraalpindadel (nt krohv, gaassilikaat, keramsiit, betoonplokid jne) ning 
tugevdab pinda enne täiteainete pealekandmist või tapeetimist. 

PINNA ETTEVALMISTAMINE 

Pind peab olema kuiv, mittepudenev, kõva ja puhas, ilma soolade, rasva, 
õli, vaha, õlivärvi, hallituse, sambla ning muu saasteta. Hoonete 
määrdunud fassaadid tuleb pesta survepesuriga. 

 

KRUNTIMINE 

Krunt kanda peale ühtlaselt, jätmata töötlemata alasid, vältida tilkumist. 

Väga absorbeerivate pindade puhul (nt krohv, gaassilikaat, keramsiit, 
betoonplokid jne) kasutage kruntvärvi lahjendamata kujul. 

Kipsplaadi ja kipskrohvi kruntimisel lahjendage kruntvärvi veega suhtes 1:1. 

Töövahendid: pintsel, rull, pihustuspüstol 

Tööriistade 
puhastamine: 

veega 

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline 
õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust 
ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste 
eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga 
kruntkiht. 

Katvus: 5-20 m2/l, täpne katvus määratakse prooviga 
katsepinnal. 

Kuivamisaeg (20±2 
°C, 50 % suhteline 
niiskus):  

 

täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg 
sõltub pinnast, kihi paksusest, 
õhutemperatuurist ja -niiskusest jne. 

 

JÄÄTMEHOOLDUS  

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad 
tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNILISED ANDMED 

 

Eesmärk:  sise- ja väliskasutuseks 

Sideaine: akrüüldispersioon 

Lahusti: vesi 

Värv: valge, valkjas 

Tihedus: ~1,000 g/cm3 

pH: 7,0-8,5 

VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2 

Mittelenduvate ühendite sisaldus: 9,5-10,5 % EN ISO 3251 

Vastupidavus seisvale veele  (40±2 °C, 
24 h): 

24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) 
EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1 

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis - 2 aastat 
pakendile märgitud valmistamise 
kuupäevast 

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna 
kuivas, hästi õhutatud ruumis 
temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. 
Kaitske kahjustuste, külmumise ja 
otsese päikesevalguse eest. 

Pakend: Taktika P 

1 l, 5 l, 10 l kanistrid 

 

 

LISATEAVE 

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast 
toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on 
õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote 
ebasobivast või mittesihtotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest. 
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