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Lõhnatu, kasutajasõbralik ja hingav! 
 
INTO SISEKRUNTVÄRV 
Lõhnatu, kiirelt kuivav ja hingav vesialusel kruntvärv siseruumides kasutamiseks. Sideaineks on 
taastuvad looduslikud õlid, ei sisalda plastsideaineid. Hõlpsasti kasutatav, lihvitav kruntvärv. 
Kasutuskohad: Värvimata ja eelnevalt värvitud mitmesugused ehitusplaat-, puit-, papp- ja kivipinnad 
siseruumides, näiteks seinad ning laed, mööbel, uksed ja raamid. Sobib ülevärvimiseks mh. iNTO-
värvidega, Uula linaõlivärvi ja Uula sisetöödeks mõeldud läiketa õlivärviga. Ei sobi põrandatele. Võib 
kasutada ka läiketa pinnaviimistlusvärvina. 
Värvitoonid: Valge, toonitav. 
Läige: Matt (RT klassifikatsioon 5). 
Katvus: u. 7 m²/l, olenevalt aluspinna karedusest ja poorsusest. 
Pealekandmisviis: Pintsel, rull või kõrgsurvepihusti. 
Värvimistingimused: Värvitav pind peab olema kuiv, suhteline õhuniiskus alla 80% ja temperatuur 
vähemalt +5°C. 
Kuivamine: Puutekuiv u. 30 minuti pärast. Ülevärvimis- ja lihvimiskuiv u. 4 tunni pärast. 
Tihedus: 1,4 kg/l. 
Töövahendite puhastamine: Peske töövahendid vahetult pärast töö lõppu vee ja seebiga puhtaks. 
Säilitamine: Hoida kuivas ja jahedas kohas. Kaitske jäätumise eest! 
VÄRVIMISJUHISED 
Ettevalmistus: Peske määrdunud pind Kiiruna värvipesuvahendiga, järgides tootja juhiseid, ning laske 
enne värvimist korralikult ära kuivada. Soovi korral töödelge oksakohti oksalakiga. 
Kruntimine: Kandke sisekruntvärv pindadele. Poorsete pindade värvimisel võib värvi veega kuni 15% 
ulatuses vedeldada. Lihvige ja kõrvaldage lihvimistolm. Vajadusel täitke augud ja praod kitiga. Lihvige 
täidetud kohad ja värvige kogu pind sisekruntvärviga üle. Lihvige ja kõrvaldage lihvimistolm. 
MÄRKUSED 
Segage värvi alati korralikult enne kasutamist. Sisekruntvärviga värvitud pindade tasandamiseks võib 
kasutada kõiki kasutuskohaga sobivaid pahtleid ja kitte. Poorseteks pindadeks on nt. poorsed 
puitkiudplaadid, kartongpinnaga kipsplaadid, ehituspaberid (nt. pingupapp), pahteldatud ja 
betoonpinnad. 
Keskkonnakahju ärahoidmine: Tühjad ja kuivad metallpakendid võib viia metalljäätmete 
kogumispunkti. Vedeljäätmed tuleb toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti. 
 
 
Etiketil esitatud andmed põhinevad katsetel ja praktilistel kogemustel. Kõik väärtused on ligikaudsed 
ja sõltuvad mh. aluspinna karedusest, kvaliteedist, värvist ning varasematest töötlustest. Kuivõrd 
toote kasutus- ja töötingimused ei ole meie võimuses, vastutame vaid selle eest, et toote kvaliteet 
vastab Uulatuote Oy kõrgetele kvaliteedistandarditele. Me ei vastuta kahjustuste eest, mis on 
põhjustatud toote kasutusjuhendile või -otstarbele mittevastavast kasutamisest. 
 
 
Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid (VOC). 
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