
	

Marmor	–	lubikrohv	(peentera)	
Hea	 nakkuvusega	 lubi-sideainel	 krohv	 siseruumides	 kasutamiseks.	 Keskmise	 struktuursusega	
(terasuurus	kuni	0,9	mm).	Lihtsalt	paigaldatav	ja	struktureeritav.	Kuivanult	niiskusele	väga	vastupidav.	
Kihi	paksus:	1,5	-	5	mm.	
	
Kasutuskohad:	
Kõik	piisavalt	tugevad	ja	kergelt	 imavad	aluspinnad	siseruumides	-	mineraalsed	krohvid,	pahteldatud	
ja	krunditud	seinakatteplaadid	 (kips,	 fermacell)	betoon.	Kõrge	pH	tõttu	 (13)	 toimib	krohv	 loodusliku	
fungitsiidina	ja	sobib	seetõttu	eriti	hästi	vannitubadesse	ja	teistesse	niisketesse	ruumidesse.	Tänu	oma	
laialdastele	tooni	ja	struktuuri	võimalustele	leiab	see	järjest	enam	kasutust	ka	kuivades	eluruumides.	
	
Omadused:	

• pulber	veega	segamiseks	
• keskmine	struktuur	
• difuusne	
• kergesti	paigaldatav	
• kergesti	struktureeritav	
• kattev,	ei	vaja	täiendavat	viimistlust	
• loomulik	valge	toon,	mis	tuleneb	koostises	olevast	marmorjahust	
• ei	sisalda	titaanvalget	pigmenti	
• lõhnatu	
• ideaalne	aluspind	lasuurtehnikate	jaoks	
• hea	aluskiht	tadelaktile	
• tasandab	aluspinna	ebatasasused	
• kergelt	tahenenud	krohvi	on	võimalik	järeltöödelda	švammhõõruti	või	plastikhõõrutiga	
• kõik	koostisained	on	looduslikku	päritoluga	
• ei	sisalda	säilitusaineid	
• kuni	5%	(kaalust)	kõikide	lubja	suhtes	kindlate	pigmentidega	toonitav.	
• Marmor-lubikrohv	 (eriti	 just	 pigmentidega	 toonitud)	 jääb	 peale	 kuivamist	 kergelt	 pilvine.	

Sõltuvalt	 valitud	 struktuurist	 võib	 looduslikule	materjalile	 omane	 pilvisus	 paista	 välja	mõnel	
juhul	vähem,	mõnel	 juhul	rohkem.	Mida	suurema	pinnaga	on	tegemist,	seda	rohkem	hakkab	
krohvipind	seinas	koos	valguse	langemisega	“elama”.	



Pakendid:	
Art.	nr.	963	-	25	kg		/	ja	kaalu	põhiselt	vastavalt	soovile	ja	m2	infole.	
	
Koostis:	
Räniliivad,	marmorisõelmed,	marmorlubihüdraat,	tselluloos,	valge	savi.	
	
Eeltööd	ja	aluspindade	kruntimine:	
Aluspind	 peab	 olema	 ühtlaselt	 imav,	 tolmuvaba,	 kuiv,	 rasvast	 puhas	 ja	 püsiv.	 Aluskihis	 ei	 tohi	 olla	
läbitungivaid	või	värviandvaid	materjale.	
	
Kipsplaadi	 puhul	 tuleb	 vuugid	 viimistleda	 vuugipahtliga,	 armeerida	 armeerlindiga	 ning	 seejärel	 kas	
teha	 kipsplaadile	 lauspahteldus	 tugeva	 peenpahtliga	 või	 kruntida	 kogu	 pind	 2	 korda	 vesialuselise	
kruntvärviga.	
	

• Tugevalt	 või	 erinevalt	 imavad	 ja	 kergelt	 pudisevad	 vanad	 pinnad	 tuleb	 kruntida	
kaseiinkrundiga	(art	nr	145).	

• Vanad	liimvärvikihid	või	muud	kriitivad	kihid	hoolikalt	maha	pesta.	Lahtised	kihid	eemaldada.	
Tapeediliimi	jäägid	samuti	hoolikalt	maha	pesta.	

• Liivased	pinnad	korralikult	puhtaks	harjata	ja	kruntida	kaseiinkrundiga	(art.nr	145)	
• Vanadel	 krohvidel	 läikivad	 või	 tugevasti	 liimainega	 immutatud	 pinnad	 mehaaniliselt	

eemaldada.	
• Võimalikud	õlijäägid	betoonipinnalt	eemaldada.	
• Liiga	pudedad	krohvi-	või	müüritiseosad	eemaldada	ja	teha	parandused.	Värskete	paranduste	

ja	 vana	 krohvipinna	 imavus	 on	 kindlasti	 erinev.	 Selleks,	 et	 hiljem	 ei	 oleks	 läbikumavaid	
toonierinevusi	 pealispinnas,	 tuleb	 kogu	 pind	 enne	marmor-lubikrohvi	 paigaldamist	 ühtlaselt	
imavaks	 töödelda.	 Selleks	 sobib	 kogu	 pinna	 lauspahteldus	 või	 äärmisel	 juhul	 2	 kihis	
kruntimine.	

	
Krohvi	valmissegamine:	
25	 kg	 koti	 sisu	 segada	6	 -	 6,5	 L	 puhta	 külma	 veega.	 Segamiseks	 kasutada	 trellpuuri	 otsa	 kinnitatud	
visplit.	 Segu	 lisada	veele	ühtlase	 joana,	 samal	 ajal	pidevalt	 segades.	 Lasta	30	min-	1h	 seista.	Uuesti	
korralikult	läbi	segada.	
	
Valmis	 segatud	 krohv	 säilib	 suletud	 ämbris	 mitu	 nädalat.	 Et	 vältida	 kuivamist	 võib	 lisaks	 kaanele	
suruda	kile	kogu	pinna	ulatuses	vastu	krohvipinda.	
	
Vee	kulu:	
0,25	L	vett	/	1	kg	pulbrit	
	
Vee	 kulu	 tuleb	 põhimõtteliselt	 valida	 selline,	 et	 iga	 aluspinna	 jaoks	 saadakse	 sobiva	 konsistentsiga	
segu,	st	lisatava	vee	hulka	võib	järk-järgult	suurendada.	
	
	
Krohvimine:	

• Paigaldustemperatuur	peab	olema	vähemalt	8˚C.	



• Valmissegatud	krohvisegu	ei	tohi	läbi	külmuda.		
• Segu	kantakse	pinnale	kellu	või	liibiga.		
• Pinda	võib	vastavalt	soovile	struktureerida.		
• Maksimaalne	kihi	paksus	5	mm.		
• Kerge	tahenemise	järel	võib	pinda	järelviimistleda	švamm-	või	plastikhõõrutiga.	

	
Toonimine:	
Krohvi	 on	 võimalik	 toonida	 kuni	 5%	 sisalduseni	 kõigi	 Kreidezeit	 värvimuldade,	mineraal-	 ja	 spinell-
pigmentidega.	 Teiste	 tootjate	 pigmentide	 kasutamisel	 peab	 jälgima,	 et	 need	 oleksid	 aluselises	
keskkonnas	 püsivad.	 Pigmendid	 hõõruda	 enne	 värvile	 lisamist	 väikese	 koguse	 veega	 ühtlaseks	
pastaks.	 Pigmendipasta	 lisatakse	 juba	 veega	 kokku	 segatud	 krohvisegule.	 Et	 vältida	 lahustumata	
pigmenditriipude	 tekkimist	 segu	 seinale	 kandmisel,	 segatakse	ALATI	 kokku	 kaks	 niisket	 segu!	 Tasub	
arvestada,	et	märg	segu	on	mitu	korda	tumedam,	kui	kuivanud	lõpptulemus.	
	
Kuivamisaeg:	
Ülevärvitav/töödeldav	kõige	varem	24	tunni	pärast	1	mm	krohvikihi	kohta.	
	
Kulu:	
1,5	 -	 2kg	 pulbrit	m2	 (sileda	 aluspinna	 korral).	 Sõltuvalt	 soovitud	 lõpptulemusest	 võib	 krohvi	 kogus	
1m2	kohta	varieeruda.	
	
Säilitamine:	
Kuivas	ja	mittekülmuvas	kohas	säilib	pulber	vähemalt	2	aastat.	
	
Tööriistade	puhastus:	
Kohe	peale	kasutamist	veega	pesta.	
	
Ülejääkidega	ümberkäimine:	
Ülejäänud	segu	ei	tohi	kanalisatsiooni	valada.	Kuivanud	jäägid	võib	panna	majapidamisprügi	hulka.	
	
Tähistus:	
Xi	–	ärritav	
Riskikirjeldus:	
Ärritab	nahka.		
Silmade	kahjustamise	tõsine	oht.	
	
Ennetusabinõud:	
Hoida	 lastele	 kättesaamatus	 kohas.	 Hoida	 pakend	 kuivana.	 Vältida	 tolmu	 sissehingamist.	 Vältida	
kokkupuudet	nahaga.	Paigaldamisel	kasutada	kummikindaid.	Vältida	silma	sattumist.	Silma	sattumisel	
loputada	kohe	rohke	veega	ja	pöörduda	arsti	poole.	Kanda	silmade/näokaitset	
	
	
	
Oluline	teada:	
Toode	ärritab	silmi,	nahka	ja	limaskestasid.	Nahaga	kokkupuutel	loputada	rohke	veega.	Silma	sattudes	
hoida	silma	avatult	mitu	minutit	jooksva	vee	all.	Vajadusel	pöörduda	arsti	poole.	



	
Hoida	lastele	kättesaamatus	kohas.	
	
Toode	sisaldab	kaltsiumhüdroksiidi.	Jälgida	võimalikku	allergiatundlikkust	looduslike	ainete	suhtes.	
	
Safrani	soovitus:	
Marmor-lubikrohv	 on	 niisketesse	 ruumidesse	 väga	 sobilik,	 pritsmekindlama	 pinna	 saamiseks	
soovitame	tahenenud	krohvi	katta	seebi	lahusega,	selleks	sobib	hästi	Kreidezeit	läikseep	(kontsentraat	
lahjendada	veega)	või	Marseille	seep.	
	

• Lubja	ja	seebi	reageerimise	tulemusena	tekib	karboniseerunud	vastupidav	krohvipind.	Oliivõli	
baasil	 seep	 on	 peale	 kantav	 24-72h	 jooksul	 peale	 krohvi	 paigaldamist.	 Seep	 võib	 toonitud	
pahtli	muuta	laigulisemaks,	heledamaks/	tumedamaks.	

• Parema	pritsmekindluse	saavutamiseks	võib	kasutada	lahjendatud	karanaubavaha	emulsiooni.	
• Töödeldes	 kerge	 tahenemise	 järel	 krohvi	 plastikliibiga	 on	 võimalik	 tekitada	 üraskimustrit	

meenutav	dekoratiivpind.	
• Ühtlasema	 visuaalse	 tulemuse	 saavutamiseks	 soovitame	 liibijälgede	 hajutamiseks	 kasutada	

tihedapinnalist	svammhõõrutit.	
	
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.	


