
KULU

Purk 400 ml 60 mm ca. 20 m

75 mm ca. 17 m

150 mm ca. 9 m

Purk 750 ml 60 mm ca. 38 m

75 mm ca. 31 m

150 mm ca. 17 m

Art. nr. GTIN Kogus Kaal Pakendis                Alusel

1AR01050 4026639210500 0,75 l 0,9 kg 6 336

1AR01114 4026639211149 0,4 l 0,45 kg 12 1008

Eelised

Lihtne töötada – pihustada otse aluspinnale
 Turvaline ühendus - imendub sügavale aluspinda ja seob tolmu või mittekandvad aluspinnad
Aja kokkuhoid - ilma eelneva kuivamiseta saab kohe ehitusteibid imavatele aluspindadele kleepida
Mitmekülgne kasutus - kasutamiseks kuivadele ja kergelt niisketele aluspindadele
 Igal aastaajal - kasutamine ka külmade ilmadega

TESCON SPRIMER Pihustatav krunt
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Kirjeldatud protsessid põhinevad asjakohastel uuringutel ja praktilistel kogemustel. Me jätame endale õiguse teha muudatusi soovitava konstruktsiooni ja töötlemise kohta ning
üksikuid tooteid edasi arendada ja sellega nende omadusi muuta. Me teavitame teid meelsasti paigaldamise hetkel kehtivast tehnilisest oskusteabest

Ametlik esindaja Eestis:
Tervemaja OÜ
Tähe 135A, 50107 Tartu
tel +372 7405 509
e-post:  tervemaja@tervemaja.ee
www.tervemaja.ee

www.proclima.com 

Lisateavet kasutamise ja 

koosteosade kohta leiate pro clima
brošüüridest ja dokumentidest.

Tehnilised andmed

Aine

Materjal sünteeskautšuk

külmumise eest kaitstult, jahedas ja kuivas

Omadus                   Väärtus

Värvus läbipaistev

Töötlemistemperatuur -10 °C kuni +45 °C

pikaajaliselt -40 °C kuni +90 °CTemperatuurikindlus

Ladustamine

KASUTUSVALDKOND
Nakkekrunt puidu, puitkiudplaatide, müüritise, katuse, seina ja põrandaplaatide aluspinna teipimise ettevalmistamiseks 
järgnevate pro clima liimiteipide, nt tooteseeriate TESCON VANA, TESCON PROFIL ja EXTOSEAL kasutamiseks.

Tarneviisid     Kogus  Teibi laius        Kaugus

Kulunormid võivad varieeruda olenevalt aluspinnast ja peale kandmise kogustest.

TARNEVIISID

Aluspinnad
Enne kruntimist pühkige aluspinnad puhtaks, vajaduse korral kasutage tolmuimejat ja puhastage. 
Külmunud aluspinnale ei saa kleepida. Aluspind peab olema kandevõimeline, kuiv, sile, tolmu-, silikooni- ja määrdeaine jääkideta. 
Töödelda saab kõiki mineraalseid aluspindu (nn krohv või betoon) ja (vana-) puitu. Samuti saab töödelda poorseid
materjale nn puitkiudplaadid.
Difuussed ilmavad pinnad (nn puitkiudplaadid) võivad olla kergelt niisked. Sellele paigaldatava ehitusteibi saab kleepida 
otse niiskele krundile. Lõppnake on saavutatud alles kuivanud olekus. Oleku saavutamise abinõud nn. katmine on soovituslikud.
Kuivamata krunti peab kaitsma ilmastiku mõjude eest.
Krunt peab olema täielikult kuiv, kui suhteliselt tihedatele, mitte imavatele aluspindale (nn. betoon) kleebitakse auru tõkestavaid 
butüülteipe (nn. EXTOSEAL seeria).
Krunditud pinnal saab kasutada ainult ühendusliime ORCON CLASSIC või ORCON MULTIBOND. Tõkete kleepimiseks(kuivmeetodil) 
peavad olema krunt ja ORCON CLASSIC täielikult (1-2 päeva) kuivad. 



Pihusti düüsi saab keerata vastavlt vajadusele:horisontaalselt pihustavaks kui ka vertikaalselt pihustavaks.

Eemaldage aluspindadelt tolm või saepuru (pühkige puhtaks).Pihustada TESCON SPRIMER aluspinnale ca. 20-25 cm kauguselt.
Olenevalt materjalist ja otstarbest kuivamisaeg ca 5-15min. Imavad pinnad on vaja katta kahe kihiga.
Pihusti ventiil on 3 astmeliselt reguleeritav (L-M-H).
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Raamtingimused
Enne kasutamist piisavalt loksutada (min 20sek).

Pärast iga kasutamist pihustage krunti tagurpidi kuni ventiilist tuleb ainult gaasi. Sellega puhastate ventiili toru ja väldite pihusti 
otsiku kuivamise ja sellega ka ummistumise. Puhastage pihusti otsik.
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