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CASCO PRIMER
KASUTUSALA 

Kõrgkvaliteetne kontsentreeritud kruntimisvahend seinte ja põrandate 
kruntimiseks enne tasandamist ning plaatide või hüdroisolatsiooni 
paigaldamist. 
Suleb betooni ja muude imavate pindade poorid ja parandab segu ning 
aluspinna nakkuvust. 
Sobib kasutamiseks niiskuskartlikel pindadel nagu puit- ja kipspinnad 
niiskustõkkena enne tasandamist. 
Võib kasutada lisaainena elastsuse tõstmiseks jäikades Casco toodetes. 
Sobib kasutamiseks niisketes ja kuivades ruumides sisetingimustes, 
samuti ka rõdudel, terassidel jms kohtades välistingimustes (k.a. 
põrandaküttel). 

TOOTE OMADUSED 
Kasutamiseks valmis, veepõhine kruntimisvahend. 
Kasutamisel väga ökonoomne – veega lahjendatav kuni 1:5. 
Kantakse peale pintsliga või rulliga. 
Neutraalse lõhnaga. 
Lahustivaba. 
Kasutatav lisandina Casco tasandussegudes.  
Primer on osa Casco niiskete ja märgade ruumide 
hüdroisolatsioonisüsteemist. 

TEHNILISED ANDMED 

Sideaine Vinüülatsetaat-kopolümeerdispersioon 
Värvus Helesinine 
Olek Piimjas vedelik 
Kuivainesisaldus Umbes 30% 
Tihedus Umbes 1,02 kg/L 
Lahusti Vesi 
pH Umbes 8 
Süttimispunkt Puudub 

KASUTAMISTINGIMUSED 
Kasutamistemperatuur Mitte alla +5 °C 
Kuivamisaeg       1–3 tundi 
Kulu 50–80 g / m²   
Töövahendid       Pintsel, rull 
Pakend 1 L, 5 L 
Säilivusaeg       12 kuud  
Toote säilitamine Avamata pakendis kuivas ja jahedas kohas. Mitte hoida alla 0 °C ja 

üle +30 °C. 
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KASUTUSJUHEND 

Aluspinna ettevalmistus 
Aluspind peab olema piisavalt stabiilne, kandevõimeline, püsiva kujuga, tolmu-, mustuse-, õli- ja 
rasvavaba. Lahtised kihid nagu tsemendipiim, kipsijäägid, tolm, liimide ja värvide jäägid tuleb 
eemaldada sobival mehaanilisel viisil, nt lihvides või tolmuimejaga puhastades. 

Seguvahekord 
Poorsed pinnad 
Imavuse vähendamiseks: 1 osa Casco Primer segatuna 5 osa külma ja puhta veega. 
Nakke parandamiseks: 1 osa Casco Primer segatuna 3 osa külma ja puhta veega. 
Kips 
1 osa Casco Primer segatuna 1 osa külma ja puhta veega. 
Nakkekiht (vajalik basseinide ja välistingimuste puhul) 
1 osa Casco Primer, 3 osa külma ja puhta vett ja 5 osa Casco segupulbrit. 
Puitlaastplaat/puidust aluspõrand 
Kasutada ilma veega segamata. 

Kasutamine 
Raputada Primer nõud enne kasutamist. Kanda peale sobiva rulli, pintsli, harja või aplikaatoriga ja 
vältida loikude teket.  
Pärast 1–3 tunnist kuivamisaega saab keraamilised kattematerjalid ja looduslikest kividest 
materjalid plaatimissegudega paigaldada.  

Puhastamine 
Tootega töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote 
sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne kuivamist. Kuivanud 
krunti saab eemaldada ainult mehhaanilisel teel. 

Jäätmekäitlus 
Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida. 

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sulgeda pakend kohe pärast  kasutamist. Tööprotsessid peavad olema välja 
töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest 
kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja 
näidata talle pakendit või etiketti. Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.  

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja 
töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või 
vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda 
toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata. 


