
 

Kruntõli 

Üldine info: 
Klassikaline krunt õlivärvidele ja põrandaõlile on nn „poolõli“ - 50% linaõlivärnitsa ja 50% 
vaigutärpentiniõli segu. Väikse molekuli suuruse tõttu (ca 50 korda väiksem, kui kunstvaigud) 
tungib linaõli eriti sügavale puidu pinda ja täidab hästi poorid. Sellega tagatakse järgneva 
õli/õlivärvikihi hea nakkumine aluspinnaga. 
 
Kasutuskohad: 
Sise- ja välispindade kruntimiseks. Sobib kõikidele töötlemata puidupindadele, korgile, 
looduslikele kividele ja terrakottale. Väljas kasutamisel tuleb pind edasi katta toonitud Kredezeit 
lasuurse linaõlivärviga (art 320-324) või linaõlivärviga (art D1000-1007; D1500-1507). 
Sisepindadel, kus on vaja väiksemat vastupidavust, sobib ka üksinda kasutamiseks - klassikaline 
linaõliga õlitatud pind. Kruntõli on hea kasutada ka puidule tooni andmiseks. Sellega töödeldes 
tungib toonitud õli koos pigmentidega sügavale puidu sisse. Seejärel saab pinnakaitse anda kas 
põrandaõliga või hoopis mõne sobiva vahaga. 
 
Pealekandmine: 
Kattev värv töötlemata puidupindadele eksterjööris ja interjööris. Sobib ka raua ja tsingi 
värvimiseks. Vanade õli- ja alküüdvärvide katmine on võimalik, aga sobivuse kindlakstegemiseks 
tuleks teha enne värvimist prooviruut. 
 
Omadused: 

• vaigu lisandita 

• difuusne 

• tungib väga hästi puidu pinda 

• annab hea nakkuvuse järgnevale õlikihile 

• vetthülgav, mittemäärduv 

• kergesti töödeldav 

• toodetud looduslikest ja taastuvatest toorainetest 
 
 
 



Koostis: 
Linaõli, kahekordselt puhastatud portugali vaigutärpentiniõli, tungõli-ständõli, pliivabad 
sikatiivid. 
 
Sobivad tööriistad: 
Pintsel, rull, värviprits. Võib pinda ka nö “uputada”. 
 
Pinnale kandmine: 
Temperatuur peab olema vähemalt 10˚C. Pind peab olema kuiv, puhas ja imav. Kruntõli kantakse 
pinnale lahjendamata kujul. Õli jäämist pinnale paksema kihina tuleb vältida. 20 min seismise järel 
tuleb õli jäägid pinnalt pehme lapiga ära pühkida.  
Kruntõli ülesanne ei ole pinnale kihti moodustada, vaid võimalikult sügavale puidu pooridesse 
tungida ja need täita.  
Liigse õliga pinnad torkavad silma kui märjalt läikivad kohad. Kui neid ei eemaldata võib juhtuda, 
et need ei kuiva läbi ja jäävad kleepuma. Puidupind võib nendel kohtadel olla hiljem erineva 
läikega. Selle vältimiseks tuleb märjaks jäänud kohad pesukäsna ja 5%-lise soodalahusega 
puhastada ja uuesti õlitada. 
 
Kuivamisaeg: 
20˚C juures kuiv ja uuesti ületöödeldav ca 24 tunni pärast. Niiske ja külm õhk võivad kuivamist 
oluliselt pikendada. Kuivamisaeg võib olla pikem ka parkaineterikka puidu (nt tamm) puhul või 
juhul kui õli on liiga paksu kihina pinnale jäetud. 
 
Kulu: 
Sõltuvalt pinna imamisvõimest on õli kulu ühe kihi kohta 0,070 – 0,100 l/m 2. Hööveldamata 
pinnal võib kulu suurem olla. Täpne kulu tuleb iga konkreetse aluspinna jaoks kohapeal kindlaks 
määrata. 
 
Pakendid: 
Art. nr. 300 - 0,75 l 
Art. nr. 301 - 2,5 l 
Art. nr. 302 - 5 l 
 
Toodet on võimalik osta sobivas koguses, vastavalt pinna suurusele. 
Täpset hinda küsige palun meie salongidest. 
 
Säilitamine: 
Jahedas, kuivas, mittekülmuvas kohas ja õhutihedalt suletuna säilib põrandaõli vähemalt 2 aastat. 
Ülejäägid, mis on väiksemas koguses on soovitav väiksemasse klaasnõusse ümber valada, et neil 
tekiks väiksem kontaktpind õhuga. Pikemal hoidmisel (üle 2 aasta) kaotab õlis olev kuivamisaine 
(sikatiiv) oma mõju, mis tähendab, et õli võib kuivada oluliselt kauem. Lisades 1 liitri õli kohta 15 
ml sikatiivi (art nr 435-436) saab seda aga algse kuivamiskiiruse juurde tagasi viia. Sikatiivi kogust 
mitte suurendada. 
 



Tööriistade puhastamine: 
Kohe peale kasutamist puhastada vaigutärpentiniõliga ja sooja oliiviõliseebi lahusega. 
 
Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ülejäänud õli ei tohi kanalisatsiooni valada. Nõu on mõtekas õhutihedalt sulgeda ja õli hiljem 
uuesti kasutada. Kuivanud õlijääke võib panna majapidamisprügi hulka. Tühjad plekkpurgid tuleks 
viia sobivasse tooraine kogumiskohta. 
 
Tähistus: 
Vähemürgine - Xn 
Süttiv - VbF A II 
 
Oluline teada: 
Õlitamise lapid tuleb kohe peale töötamist panna tühja plekknõusse või kohta kus need ei ole 
tuleohtlikud. Kokkusurutud õline lapp võib ise süttida, kuna lapi pinnal on õli kokkupuutepind 
õhuga väga suur. Õli hakkab kuivades intensiivselt õhust hapnikku võtma ja lapp kuumeneb ning 
võib isegi süttida. Lappi ei tohi mingil juhul jätta põrandale või kohta, kus see võiks põhjustada 
tule levikut. Põranda õlitamisel on tähtis jälgida ka seda, et õli ei satuks läbi põrandapragude 
tuleohtliku isolatsioonikihini (tselluvatt, saepuru) ja ei põhjustaks selles tuleohtu. Vanade 
põrandate taastamise juures on soovitav selle ohu vältimiseks panna vahetult laudade alla kiht 
ehituspaberit. Õlitamise ajal võivad ruumi tekkida samuti süttivad aurud. Lahtiseid tulekoldeid 
tuleks seetõttu töötamise ajal vältida. Ruumi tuleks korralikult õhutada. Õli tuleb hoida lastele 
kättesaamatus kohas. Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust õlis sisalduvate looduslike ainete 
allergia suhtes. Looduslike õlide sisalduse tõttu võivad vähem valgust saavad pinnad aja jooksul 
tumedamaks muutuda. 
 
Looduslike õlide kuivamise ajal võib ruumi jääda neile iseloomulik lõhn. See kaob paari päeva 
möödudes. 
 
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/

