
 

Pintsel- ja rullkrohv 

Üldine info: 
Peene krohvi struktuuriga pinna tegemiseks. Krohvi struktuursust saab vee kogusega endale 

sobivaks reguleerida. Ideaalne aluspind seinalasuuridele. Täidab aluspinna kerged ebatasasused. 

Sideaine on taimne kaseiin. 

 

Kasutuskohad: 

Kuivades siseruumides,eelnevalt sobivaks töödeldud kipsplaadile, krohvile ja betoonile ja teistele 

stabiilsetele aluspindadele. Ei sobi kunstmaterjalist pindadele ja metallile. Niisketes ruumides 

ainult tinglikult kasutatav. 

 

Omadused: 

• pulber veega segamiseks 

• peen krohvistruktuur, terasuurus kuni 0,5 mm 

• difuusne 

• kergesti töödeldav 

• mugavalt struktureeritav 

• loomulik naturaalne valge toon 

• ilma titaandioksiidita 

• vähese lõhnaga 

• ideaalne aluspind lasuurtehnikatele 

• tasandab aluspinna kerged ebatasasused 

• kõik koostisained on looduslikku päritolu 

• ei sisalda säilitusaineid 

• kasutatud metüültselluloos ei sisalda säilitus- ega muid lisaaineid ja on seetõttu hästi 

allergikutele sobiv. 

 

Koostis: 

Marmorjahu, erineva terasuurusega marmorliivad, kriit, valge savi, kaseiin, jahvatatud 

merekarbid, tselluloosikiud, talk (asbestivaba), metüültselluloos. 



Sobivad tööriistad: 

Pahtlilabidas, veneetsia kellu, plastikliip, värvirull, suur pintsel. 

 

Eeltööd: 

Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid 

või -värvuvaid aineid. 

• Kipsplaadi puhul tuleb ühtlase tulemuse saavutamiseks vuugid armeerida ja pahteldada 

vuugipahtliga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga. 

• Kui lõpptulemus on taotluslikult ebatasane ja kirju, läbikumavad vuugid ei häiri, siis võib 

jätta lauspahtelduse tegemata. 

• Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid 

eemaldada. Tapeediliimi jäägid samuti hoolikalt maha pesta. 

• Liivased pinnad korralikult puhtaks harjata. 

• Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt 

eemaldada. 

• Võimalikud õlijäägid betooni pinnalt eemaldada. 

• Liiga pudedad krohvi- või müüritise osad eemaldada ja teha parandused. 

• Vanad veelaigud või muud värvainega läbiimbunud pinnad tuleb enne katta šellak- 

kruntvärviga (art nr 234). 

 

Krohvi valmissegamine: 

Koti sisu segada vajaliku hulga puhta külma veega. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa kinnitatud 

visplit. Segu lisada veele ühtlase joana, samal ajal pidevalt segades. Lasta 30 min seista. Uuesti 

korralikult läbi segada. 

 

Vee kulu: 

460 ml / 1 kg pulbrit 

 

Vee hulk tuleb valida selline, et iga aluspinna jaoks saadakse sobiva konsistentsiga segu, st lisatava 

vee hulka võib järk-järgult suurendada. 

 

Kruntimine: 

Kergelt liivased ja tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad (nt krohv,pahteldatud kipsplaat) tuleb 

kruntida kaseiinkrundiga (art nr 145). Kips- ja lubikrohve võib kruntida maarjajääga (art nr 201). 

 

Vahekiht: 

Tumedamatel aluspindadel on soovitav enne krohvi värvida üks vahekiht lahjendatud 

kaseiinvärviga. 1 kg kaseiinvärvi pulbrit segada 700 ml puhta külma veega, lasta 30 min seista ja 

segada veel korra korralikult läbi. Värvida võib rulli või pintsliga. Kulu: ca 80-100 g kaseiinvärvi 

(pulber)/m2. 



 

Krohvi pealekandmine: 

Temperatuur peab olema vähemalt 8˚C. Töö ajal segu aeg-ajalt segada. Valmis segatud krohv 

tuleb ära kasutada samal päeval. Märjalt on kiht läbikumav, katvuse saavutab see täielikult 

kuivanult. 

1. Võõpamine 

Suure pehme pintsliga ühtlaselt ja mitte liiga paksult pinnale kanda. Soovi järgi 

struktuursust kujundada. 

2. Rulliga pealekandmine 

Alguses segu erinevates suundades rullides pinnale kanda. Lõpuks kohe kogu pind ühes 

suunas üle rullida. Rulliga paigaldamiseks tuleks segu teha pigem natuke vedelam. 

 

Krohvi eemaldamine: 

Kui osutub vajalikuks krohvi hiljem pinnalt maha võtta, tuleb see niisutada veega ja pahtlilabidaga 

maha lükata. Ülejäägid švammi ja harjaga maha pesta. 

 

Toonimine: 

Krohvi on võimalik toonida kuni 10% kaalust kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- ja spinell 

pigmentidega (maksimaalselt 100 g pigmenti kilo pulbri kohta). Teiste tootjate pigmentide 

kasutamisel peab jälgima, et need oleksid aluselises keskkonnas püsivad. Pigmendid hõõruda 

enne värvile lisamist eraldi topsis väikese koguse veega ühtlaseks pastaks. Seejärel pigmendi pasta 

segada kokku niiske krohviga.Krohvi kokkusegamisel jätta osa vajaminevast veest pigmenditopsi 

loputamiseks. Hiljem saab tooni korrigeerida ka väikese koguse pigmendipasta otse värvile 

lisamisega. Kindlasti ei tohi valmis krohvisegule lisada kuiva pigmendipulbrit! 

 

Pakendid: 

Art. nr. 167 - 25 kg 

 

Toodet on võimalik osta sobivas koguses vastavalt pinna suurusele. 

Täpset hinnapakkumist palun küsida meie salongidest! 

 

Kuivamisaeg: 

Ülevärvitav ca 8-12 tunni pärast. Lõplikult kuiv ca 24 tunni pärast. 

 

Kulu: 

Võõbates ja rullides: ca 300 g pulbrit 1m2, 1 kihis. Veneetsiakelluga struktuurselt paigaldades: ca 

500-600g pulbrit 1m2, 1 kihis. Täpsemad kulunormid tuleb iga objekti peal eraldi kindlaks 

määrata. 

 

Säilitamine: 

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat. 



Tööriistade puhastamine: 

Kohe peale kasutamist puhta veega või sooja seebivee lahusega (oliiviõliseep art nr 224). 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 
Ärge segu kanalisatsiooni valage. Kuivanud jäägid võib panna kompostihunnikusse või 
majapidamisprügi hulka. 
 
Tähistus: 
Ei ole ohtlik. 

 

Oluline teada: 
Toode ei ole mõeldud suuremate aluspinna ebatasasuste silumiseks. Peale töötamist võib ruumi 
jääda kaseiinile iseloomulik lõhn. See kaob paari päeva möödudes. Antud toodet pole soovitatav 
kasutada katusealustes tubades, kus pinnad on katusekattematerjali poolt lauspäikese tõttu 
pidevalt kuumad- siis võib kaseiinile iseloomulik lõhn püsida toas kauem. Jälgida võimalikku 
allergiatundlikkust looduslike ainete suhtes. 
Ka ainult looduslikke aineid sisaldav värv tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas! 
 
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/

