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KREISEL® Tynkolit - T 330 
Pohjuste pintalaasteille 

Tuote 

• Parantaa pintarappauksen tarttuvuutta
• Helpottaa työstöä
• Pakkasen ja kosteuden kestävä
• Voidaan sävyttää
• Ulko ja sisäkäyttöön
• CE, ETAG 004

Käyttökohteet ja ominaisuudet 

Akryylidispersiopohjainen pohjuste pintalaasteille ja alustan valmisteluun ennen pintarappausta mine-
raali-, akryyli- tai mosaiikkilaasteilla. Parantaa rappauksen tarttuvuutta alustaan, antaa alustalle tar-
peellisen sävyn, tasaa pinnan imua, ei kuitenkaan vähennä vesihöyryn läpäisevyyttä. Voidaan sävyt-
tää dispersiopohjaisilla pigmenteillä. Kestää ilmaston vaikutuksia.  
Pohjuste, jota käytetään sisä- ja ulkotyökohteissa, ennen pinnoitusta struktuurilaasteilla tai maalausta 
dispersiomaaleilla, vähentää pintalaastin menekkiä. 

Käyttö 

Pinnan on oltava kuiva, puhdas ja luja. Sienikasvuston tai muiden mikro-organismien vahingoittamat 
alustat täytyy puhdistaa siihen tarkoitetulla aineella SEPTOBUD 1008. Halkeamien, epätasaisuuksien 
ja naarmuuntuneiden alustojen korjaustöihin voidaan käyttää korjausseosta SPACHTEL & REPARA-
TURMÖRTEL 429 tai muuta sellaisille alustoille tarkoitettua laastia. Laastisekoitteiden on niiden käyt-
töalueilla ehdittävä kuivumaan ja tarttumaan kunnolla. Voimakkaasti imevät pinnat pohjustetaan syvä-
pohjuste Gruntolit-W 301. Jotta alustan sävy ei kuultaisi pintarappauksen läpi ja tarttuisi siihen parem-
min, vähintään 24 tuntia ennen pintarappausta seinäpinnat pohjustetaan TYNKOLIT-T 330 pohjus-
teella (valkoinen tai sävytetty).  
Kuivumisaika ennen pinnoitusta tai maalausta vähintään 24 tuntia. 

Sekoitus ja käyttö 

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä, ei saa lisätä vettä, eikä muita aineita. 
Levitetään siveltimellä, telalla tai harjataa. 

Käyttölämpötila 

Alustan ja ilmanlämpötila oltava vähintään +5 °C ja enintään +25 °C. 

Työvälineiden pesu 

Välittömästi käytön jälkeen vedellä. 

Menekki 

Noin 0,2-0,3 kg/m² (riippuen alustan imukyvystä). 
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Tekniset tiedot 

Työlämpötila  +5 °C - +25 °C 

Sitoutumisaika, varoaika n. 4 tuntia 

Kuivumisaika ennen jatkokäsittelyä vähintään 24 tuntia 

Varastointi ja pakkaus 

Säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa pakkaselta suojattuna.  
Voidaan käyttää 12 kk valmistuspäivästä alkaen.  
Pakkaus 7 kg:n ja 21 kg:n muoviastia.  

Valmistaja 

Liettualais-Saksalainen yhteistyöyritys UAB “Kreisel Vilnius”, Metalo g. 6, Vilna 02190 
Valmistaja: Vastaamme tuotteemme laadusta ja soveltuvuudesta ohjeen mukaisessa käytössä. Tarjoamamme työnsuoritusmenetelmä poh-
jautuu suoritettuihin kokeisiin ja käytännön kokemukseemme. Ohjeet ja suositukset ovat kuitenkin vain yleisluontoisia, eivätkä sinällään takaa 
työn suorituksen laatua, koska tapauksesta riippuen on tarpeellista arvioida rakennuskohteiden fyysisiä erityispiirteitä. Emme voi myöskään 
vaikuttaa itse työnsuoritukseen, siksi on välttämätöntä itsensä arvioida tilanne ja tarpeen ollen suorittaa kokeiluja. 
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