
Kruntaine poorsete pindade kruntimiseks enne 
tasandussegu, veetõkke, plaatimissegu vms pin-
nale kandmist. 

• Tagab hea nakke  

• Kasutamiseks sise-ja välistingimustes

• Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

Akrüüli baasil vedelik, millele on lisatud kollast värvainet. Imavate 
pindade kruntimiseks märgades ja kuivades ruumides tuleb mira 
4180 primer lahjendada. Puitpindadel kasutada kontsentreeritult 
ning ainult kuivades ruumides.

mira 4180 primer on saadaval 1l pudelites ja 5kg purkides.

Tarind 
Sein
Põrand
Basseinid
Märgades ruumides
Paneelid
Rõdud
Terrassid
Sisetingimustes
Välitingimustes

Aluspind 
Betoonpõrandad
Krohv
Betoonelemendid
Puitpõrandad
Kergbetoonist elemendid
Kergbetoonist seinaplokid
Krohvitud müüritis
Kipskrohv / -pahtel
Tsementalusel 
põrandasegud
Kipskartongplaadid
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Tootekirjeldus
Peenmolekulaarne akrüüli baasil vedelik, millele on lisatud 
kollast värvainet.

Tehnilised andmed 

Kasutusalad
4180 primer kasutatakse lahjendatud veega vahekorras 
1 osa kruntainet segatuna 3 osa veega imavate pindade. 
Vähepoorsed aluspinnad  kruntida 4180 lahusega vahekorras 
1 osa krunti ja 2 osa vett. Puidust aluspinnad kruntida 4180 
primer kontsentraadiga.

Aluspind
Betoon, kips jms mineraalse sideainega aluspinnad, puitpin-
nad, kipskartongplaat. Muude aluspindade puhul küsige täp-
semat nõu materjali müüjalt.

Aluspinna ettevalmistus
Aluspind peab olema tugev, sidus ja puhas. Aluspind peab 
olema vaba mustusest, õlist, rasvast, värvi-, liimi- jms ainete 
jäänukitest. Augud, praod jms ebatasasused tuleb parandada 
sobiva mördiga. 

Kasutamine
Kruntimiseks peab aluspind olema piisavalt kuiv, et kruntaine 
saaks aluspinda imenduda. Imavad pinnad,
nagu betoon, kergbetoon, krohv või tellis, kruntida
4180 primer vahekorras 1 osa kruntainet  ja 3 osa vett. 
Kruntaine kanda aluspinnale pintsli või harjaga. Vähem ima-
vad pinnad, kruntida lahusega vahekorras 1 osa kruntainet 
ja 2 osa vett. Mitteimavad aluspinnad, nagu näiteks värv, 
keraamilised plaadid jms kruntida kasutades kontsentreeritud 
kruntainet,  millele võib parema nakke saamiseks märjana 
peale puistata veidi segupulbrit.  

Ohutusnõuded
Toode ei sisalda ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. 
Lähem info tooteohutuskaardilt.

Pakend
mira 4180 primer on saadaval 1l pudelites ja 5kg purkides.

Ladustamine ja transport
Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. Säilivusaeg 
avamata pakendis min 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük
mira tooted  on saadaval parimates poodides üle Eesti.

Tihedus: 1-1,08 kg/l 
Kuivamisaeg 18 ° C 
pinna edasiseks töötlemiseks:  1-2 tundi
Soovitatav töökeskkonna temperatuur: 10-25°C 
Kulu :  
Lahjendatuna  0,08-0,1 l/m2 
Kontsentraadina  0,1-0,2 l/m2
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