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TSELLULOOSKRUNT 
 

 

Toote nimi: 
 

 

Tsellulooskrunt 1 L, Tsellulooskrunt 3 L, Tsellulooskrunt 5 L, Tsellulooskrunt 10 L 
 

 

Üldine 
informatsioon: 

 

Tsellulooskrunt on looduslikest komponentidest valmistatud traditsiooniline liimkrunt, 
viimistletavate pindade eelnevaks katmiseks ja viimistletud pindade järelkruntimiseks. 
 

Krunti kasutatakse kahel peamisel eesmärgil: 
- nakkuvuse parandamiseks ja aluspinna imavuse vähendamiseks. Tagades 

pealekantava värvi- või krohvikihi hea nakke aluspinnaga, ühtlasema kuivamise 
ja väiksema materjalikulu 

- värvitud ja krohvitud pindade järelkruntimiseks. Andes nii viimistletud pinnale 
tugevuse ja kulumiskindluse 

Krunt on pakendatud pulberkujul ja enne kasutamist veega segatav. 
 

 

Koostis ja 
omadused: 

 

▪ Tselluloos pulber, kaltsineeritud sooda 
▪ Kuivsegu 
▪ Pakend niiskuskindel minigripp paberkott 
▪ Toon läbipaistev, poolmatt 
▪ Kulu 7-10 m2/l imavad pinnad (krohvid), väheimavad pinnad 10-15 m2/l 
▪ Lisatav vee kogus 

Pakend 1 L 3 L 5 L 10 L 

Vee kogus 1 L 3 L 5 L 10 L 
 

 

Kasutamine: 
 

▪ Tsellulooskrunt sobib kasutamiseks siseruumides viimistletavatel pindadel – 
krohvid, kivi, paber, betoon, kips- ja kipskiudplaadid, puit- ja puitkiudplaadid 

▪ Viimistletav pind peab olema puhas tolmust, rasvast, õlist, lahtistest osakestest 
ja muudest nakkumist raskendavatest ainetest 

▪ Krundi valmistamiseks segada esialgu kuivsegu poole nõutud sooja vee 
kogusesega (näiteks 10 l puhul 5 l), pulbrit vähehaaval lisades ja lahust pidevalt 
vispeldades. Segul lasta pool tundi seista ja korrata segamist. Lisada ülejäänud 
vee kogus, korralikult vispeldades. Lasta segul paar tundi seista, segades seni 
kuni tükke on minimaalselt. Vajadusel sõeluda, et krundist eemaldada tükid. 

▪ Krundi pinnale kandmiseks sobib naturaalse karvaga pintsel. Pinnad tuleb katta 
ühtlaselt krundiga, tugevalt imavaid pindasid on soovitav katta mitmes kihis 

▪ Kanna pinnale nii palju krunti kui pind suudab imada. Üleliigne krunt ühtlusta 
kuivema pintsliga 

▪ Krunditud pinnad muutuvad mõnevõrra tumedamaks ja kontrastsemaks 
▪ Töövahendid saab pesta sooja veega 
▪  

 

Säilitamine: 
 

▪ Paberkotis valmissegu hoida kuivades tingimustes 
▪ Suletud pakendis ja kuivades ruumides säilitatud segu ei aegu 
▪ Valmis segatud krunt kasutada ära kuni kolme kuu jooksul 

 

 

Ohutus: 
 

▪ Tsellulooskrunt on valmistatud looduslikest toorainetest ja on tervisele ohutu 
▪ Vältida segu sattumist hingamisteedesse ja silma. Silma sattudes loputada 

rohke puhta veega 

 


