
Kasutatakse mitteimavatele pindadele nakke-
kihi tegemiseks enne isevalguvate tasandusse-
gude, remontsegude, veetõkke, plaadiliimi jms 
pinnale kandmist.

• Tagab väga hea nakke

• Kasutamiseks sise- ja välitingimustes

• Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

2-komponentne nakkekrunt mittepoorsetele aluspindadele. 

4140 contact primer tarnitakse 10 kg ämbrites mis sisaldab side-
ainet ja kõvendit.

Tarind 
 ✔ Sein
 ✔ Põrand
 ✔  Märg ruum
 ✔ Rõdu
 ✔ Terrass
 ✔ Sisetingimustes
 ✔ Välistingimustes

Aluspind 
 ✔ Lihvitud betoon
 ✔ Tasandussegu
 ✔ Betoonelement
 ✔ Puitpõrand
 ✔ Värvitud pinnad
 ✔ Keraamika ja looduskivid
 ✔ Terrazzo
 ✔ Roostevaba teras sisetingi-
mustes
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Toote kirjeldus
2-komponentne vee baasil kruntaine, mis sisaldab polümeer-
set sideainet ning pulbrilist kõvendit.

Tehnilised andmed

Kasutusalad
4140 contact primer on kahekomponentne, sisaldab side-
ainet ja kõvendit. Kasutada alati õiges vahekorras ning 
kontsentreeritult. Toodet ei tohi segada muude ainete-
ga ega lahjendada. Kivinenud pinda ei tohi jätta katteta. 

Aluspind
Nakkub enamuste mitteimavate aluspindadega nagu lihvitud 
betoon, glasuuritud ja glasuurimata keraamika, terrazzo, 
epoksüüd, värvitud pinnad jne. Roostevaba terase puhul 
kasutada ainult sisetingimustes.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema sidus ja puhas. Praod, augud ja 
ebatasasused täita tsementmördiga. Aluspind peab olema 
puhastatud mustusest, õlist, rasvast, nõrgast värvi- ja liimi-
jäänustest jne. 

Kasutus
Kruntimiseks peab aluspind olema ettevalmistatud ning 
piisavalt kuiv, et kruntaine saaks nakkuda. Õli ja rasv peab 
olema aluspinnalt eemaldatud, parima tulemuse saami-
seks võib aluspinda puhastada sooja vee ja survepesuriga. 
Kui sideaine ja kõvendi on korralikult läbi segatud, kanda 4140 
contact  primer aluspinnale pintsli või harjaga. Segu tuleb hõõ-
ruda hoolikalt aluspinnale, et saada aluspinnaga hea kontakt. 
Kui kruntkiht on  2-3 tundi kuivanud, võib pinna töötlemist jätkata. 
Tööriistad puhastada koheselt peale töö lõppu veega.

Ohutusteave
Toodet ei pea registreerima REACH järgi.
Töötamisel järgida üldisi ohutusnõudeid. Toode eemaldada 
nahalt seebi ja veega. Vaata ka tooteohutuskaarti.

Pakend
4140 contact primer on pakendatud 10 kg plastämbrisse.

Ladustamine ja transport
Transportida ja ladustada kuivas ning külma eest kaitstult. 
Ladustamise aeg minimaalselt 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük
mira tooted on saadaval hästivarustatud kauplustes üle Eesti.

Tihedus: 1,85 kg/l 
Töötlemisaeg: 30-40 minutit
Kuivamisaeg 18°C ja 50% RH 
juures edasiseks töötlemiseks: 2-3 tundi
Soovituslik töötemperatuur: 10-25°C 
Kulu: 0,5-0,8 kg/m2

 sõltuvalt aluspinnast
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