
 

Kaseiinkrunt 

Kasutuskohad: 
Kaseiinkrunt on kaseiini baasil värvitu krunt värvide ja krohvide aluspinna kruntimiseks 
siseruumides. 
Näiteks: 

• kaseiinvärv 

• savivärv 

• savipahtel 

• savikrohv 

• pintsel  

• rullkrohv 
 
Vähendab tugevasti imavate pindade imavust ja ühtlustab erineva imavusega aluspindu. Kinnitab 
kergelt liivaseid aluspindu (konkreetsetele pindadele tuleb teha proovi ruudud). Sobib krohvidele 
läbipaistva kinnituskihi tegemiseks, eriti savikrohvidele nende tooni eksponeerimiseks (vt 
nõuanne lõpus). Sobivaks aluspinnaks on kõik töötlemata lubi-, kips-, tsement- ja savikrohvid, 
lauspahteldatud kipsplaadid ja betoon. Ei sobi läikivatele, mitteimavatele ja püsivalt niiskes 
olevatele pindadele. Niisketes ruumides sobib kasutamiseks ainult juhul, kui on tagatud hea 
õhutus. 
 
Omadused: 

• pulber veega segamiseks 

• värvitu, läbipaistev 

• vähendab pindade imavust 

• kergesti pealekantav 

• tungib sügavale aluspinda 

• difuusne 

• ei sisalda säilitusaineid 

• jäägid võib kompostida 
 
Koostis: 
Kaseiin, ränihapped, sooda. 



Sobivad tööriistad: 

• Suur, pehme ja tihe pintsel 

• Värviprits ja rull ei sobi kaseiinkrundi pinnale kandmiseks. 

• Sobiv pintsel on nt: Fassaadihari (art nr P 6080) 
 
Eeltöö: 
Aluspind peab olema töötlemata, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja imav. 

• Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel 
teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga. 

• Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid 
eemaldada. Tapeediliimi jäägid samuti hoolikalt maha pesta. 

• Pudiseva liivaga pinnad korralikult puhtaks harjata. 

• Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt 
eemaldada. 

• Võimalikud õlijäägid betoonipinnalt eemaldada. 

• Liiga pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada ja teha parandused. 
 
Krundi valmissegamine: 
Kaseiinkrundi segamiseks on vaja vähemalt 10 l nõud ja trellpuuri otsa kinnitatud visplit. Nõu 
põhja tuleb alguses panna u 2 l vett. Pidevalt trelliga segades valada koti sisu (250 g) ühtlase joana 
vette. Jälgida, et segu ei jääks tükki. Lasta 30 min seista (et liimained tööle hakkaksid). Seejärel 
veelkord korralikult läbi segada ning pidevalt segades 6 liitrit vett juurde lisada.. 
 
Kruntimine: 
Kaseiinkrunti tuleb ühtlaselt ja piisavalt palju pinnale kanda. Krundi pealekandmine peab 
toimuma tingimata alt ülespoole. Ainult niipalju vedelikku peale kanda kui pind sisse imada 
suudab. Ülejäägid (märjalt läikivad kohad) tuleb enne kuivamist pintsli või lapiga eemaldada. 
Töötamisel peab temperatuur olema vähemalt 8˚C. Valmissegatud krunt tuleks samal päeval ära 
kasutada. 
 
Pakendid: 
Art. nr. 145 - 250 g 
Toodet on võimalik osta sobivas koguses, vastavalt pinna suurusele. 
 
Täpset hinda palun küsige meie salongidest. 
 
Kuivamisaeg toatemperatuuril: 
ca 8 tunni pärast kuiv ja kaseiini baasil värvide või krohvidega edasi töödeldav. 
 
Kulu: 
Sõltuvalt aluspinna imavusest jagub 250 g pakist 40 – 60 m 2 pinna kruntimiseks. Täpsemad 
kulunormid tuleb konkreetse pinna jaoks kohapeal välja selgitada. 
 
 



Säilitamine: 
Jahedas ja kuivas mittekülmuvas kohas säilib krunt pulbrina vähemalt 2 aastat. 
 
Tööriistade puhastamine: 
Kohe peale kasutamist pesta puhta vee või sooja seebiveega (nt oliiviõliseep art nr 220). 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ülejäänud krunti ei tohi kanalisatsiooni valada. Jäägid võib panna kompostihunnikusse. Kuivanud 
jäägid võib panna ka majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Ei ole ohtlik. 
 
Oluline teada: 
Ka ainult looduslikest ainetest tehtud värvi tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida 
võimalikku allergia tundlikkust looduslike ainete suhtes. 
 
Safrani soovitus: 
Läbipaistev kinniti krohvidele. Savi või muude krohvide kinnitamiseks ilma järgneva värvimiseta 
on töökäigud põhimõtteliselt samad. Eriti hoolikalt tuleb ainult jälgida, et tugevamalt imavad 
kohad küllastuksid piisavalt. Muidu võivad pinnale jääda erineva läikega kohad. Tugevama kihi 
saamiseks võib kinniti teha kangema. 6 liitri asemel võib lõpus juurde lisada ka 2 - 5 liitrit vett 
(kokku 250 g pakist 4 – 7 l kinnitit). Kangem lahus jääb rohkem läikima. Arvestada tuleb ka sellega, 
et aluspinna toon võib muutuda veidi sügavamaks. Tingimata tuleb kinnitit peale kanda alt üles 
(nii välditakse nirede alla jooksmist). Enne suurema pinnaga töötamist teha kindlasti prooviruut 
ja veenduda, et kuivades on toon sobilik ja et aluspinnaga ei teki ebasoovitavaid reaktsioone 
(pinnale ei teki nt heledamaid laike). 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 
Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei 
järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. 
Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. 
Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust 
tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni 
avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud. 

http://www.kreidezeit.de/
http://www.safran.ee/

