
 

                        
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASUTUSALAD:Mapeprim SP on sünteetiliste 

vaikude põhine krunt mis tagab tasandus-, õgvendus- 

ja tsementsegude kindla nakke mitteimavate ning 

probleemsete pindadega;  

 Tugeva ja tasase tsementpõranda valmistamiseks 

varem keraamika või looduskividega plaaditud 

pinnale kui kasutatakse isevalguvaid segusid (nt. 

Ultraplan) 

 Kips-, magneesium- ja anhüdriitpindade 

kruntimiseks enne tasandamist või plaatimist; 

 Asfaldi, puidu, puitkiudplaadi, metalli, PVC, 

värvitud pinna jt. kruntimiseks. 

 

TEHNILISED OMADUSED: 

Mapeprim SP on kahekomponentne krunt (A+B). 

Korralikult segatud, aluspinale laotatud ja kuivanult   

on Mapeprim SP kiht vee ja vananemiskindel.  

Kuna toode on vesidispersioonlahus, pole ta 

tuleohtlik ja ladustamisel ei vaja erimeetmeid. 

 

KASUTAMISJUHISED: 

Aluspinna  ettevalmistamine: Aluspinnad peavad 

olema normikohaselt tugevad, kuivad, puhtad, õli- ja 

rasvavabad; eemaldada pahtli ja tsemendipiima 

jäägid. Toodet mitte kasutada kui alupind on niiske 

või on tõusva niiskuse oht. 

Toote ettevalmistus 

Mapeprim SP on valmiskaalutud kahes nõus eri 

värvi: helesinine ja valge mis segatakse kokku 

võrdsetes osades ja saadakse ühtlane värv. 

Peale segamist tuleb toode kasutada 3 tunni jooksul. 
 

Pealekandmine 

 Mapeprim SP kanda pinnale pintsli, rulli, 

kummiliibi või kelluga 100 – 200 g/m² olenevalt 

aluspinna imavusest ja tekstuurist. 

Paigalduse lihtsustamiseks võib Mapeprim SP-d 

lahjendada 5-10% veega. 

Enne pinna katmist jälgida et krunt oleks muutunud 

värvituks kuid on veel naksuv. Olenevalt aluspinnast 

võtab kuivamine aega 1-3 tundi. 

 

 

 

MATERJALI  KULU: 

Sõltub aluspinna absorbeeruvusest ja poorsusest. 

Normaalne kulu on 100-200 g/m². 

 

 

 

PUHASTAMINE: 

Tööriistu,  anumaid ja riietust pesta kohe veega enne 

kui Mapeprim SP kuivab. 

 

PAKEND: 

Plastnõud: 4 kg, (2+2 kg.) 

 

LADUSTAMINE: 

Mapeprim SP säilib originaalpakendis 12 kuud. 

Hoida  temperatuuridevahemikus +5°C kuni +35°C. 

  



 

TEHNILISED ANDMED: 

___________________________________________ 

TOOTE OMADUSED: 

   A komp. B komp. 

Tüüp:   voolav vedelik      voolav vedelik 

Värvus:           helesinine  valge 

Tihedus:   1,2 kg/l  1,03kg/l 

Kuivainesisaldus:  61 %  41% 
pH:   7  10 

Brookfieldi viskoossus:(mPAs) 19000   1400 

Süttivus:   ei ole 

KASUTUSANDMED: 

Segamisvahekord:  A:B 1:1 

Brookfieldi viskoossus:(mPAs) 1100 

Segu kasutusaeg:   ~3 tundi 

Kasutus t°:  +5°C kuni +40°C 

Ooteaeg enne katmist: ~1-3 tundi olenevalt  

                                             Tingimustest 

Ajalimiit katmisele 24 tundi 

OHUTUSJUHENDID 
Mapeprim SP A- komp. on silmadele ja nahale ärritav. 

Nahale sattudes võib tekitada löövet. Soovitav kasutada 

kaitseriietust, kindaid ja kaitseprille ning jälgida tavalisi 

kemikaalide käitlemise tingimusi. Kui toode satub nahale 

või silma, pesta kahjustatud kohta rohke veega ja pöörduda 

arsti poole. 

Mapeprim SP A – ja B- komp. on ohtlikud 

veeorganismidele. Mitte jätta tooteid keskkonda. Toote 

ohutu kasutamise täielikku informatsiooni saab  

Ohutuskaardi viimaselt versioonilt. 

 

TOODE KUTSEGA EHITAJALE 

 

HOIATUS – Kõik selle toote tehnilised üksikasjad ja 

soovitused on välja töötatud meie parimate teadmiste 

ja pikaajaliste oskuste alusel ning on suunaandvad 

toote kasutamiseks. Seega igaüks kes soovib toodet 

kasutada, peab veenduma selle otstarbekuses antud 

olukorras ja igal juhul on kasutaja ainuisikuliselt 

vastutav toote õige kasutamise eest.       

 

 
 
 


