
 

Stucco peenpahtel 

Üldine info: 
Stucco peenpahtel on lihtsalt töödeldav ja paigaldatav lubipahtel, mis on mõeldud eksklusiivsete 

ja peenete stuccotööde tegemiseks siledatele pindadele, siseruumides. Juba kahe imeõhukese 

kihiga on võimalik saavutada kaunis läbikumav, visuaalselt marmorit meenutav pind. Läiktehnikad 

nõuavad teatud vilumust ja käteosavust. Seega tuleks enne suurte pindade töötlemist eelnevalt 

harjutada väikestel proovipindadel. Eritehnikate osas korraldatakse ka spetsiaalseid koolitusi. 

 

Kasutuskohad: 

Stucco peenpahtli segu on mõeldud sisetöödeks seintele ja lagedele. Sobivaks aluspinnaks on 

siledad lubi-, lubitsement- tsement- ja kipskrohvi pinnad. Ideaalseks aluspinnaks on Kreidezeit’I 

lubipahtel või peeneteraline lubikrohv. 

 

Imavad aluspinnad tuleks eelnevalt katta tugeva peenpahtliga kogu pinna ulatuses. Kipsplaadi 

vuugid eelnevalt armeerida, pahteldada, seejärel samuti lauspahteldada. Niisketes ruumides 

tuleks aluskihiks kasutada niiskuskindlat pahtlit. 

 

Ebasobivateks aluspindadeks on näiteks liimvärv, kriitivad lubjakihid, õlivärv, lateksvärv, 

kunstmaterjalist kattega pinnad, puit, puitkiudplaadid, metall, ning pidevalt niisked aluspinnad. 

 

Omadused: 

• pulber veega segamiseks valge värvitoon, mis on saavutatud marmorijahu lisamisega 

• lihtsalt paigaldatav 

• difuusne, veeauru läbilaskev 

• ei sisalda titaanvalget 

• peale Kreidezeit’i läikseebiga katmist vetthülgav (aga veeauru läbilaskev) 

• kõrgläikeline, kui katta Kreidezeit’i Puunia vahaga 

• viskoosse konsistentsiga (veega kokkusegatult) 

• lõhnata 

• kõik koostisained on looduslikku päritolu 



• ei sisalda säilitusaineid 

• kuni 10% (kaalust) kõikide lubja suhtes kindlate pigmentidega toonitav. 

• ei sobi lausvee alla (nt duššinurgad) 

 

Koostis: 

Marmorisõelmed, marmorlubihüdraat, tselluloos, valge savi. 

 

Eeltööd: 

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

või -värvuvaid aineid. 

 

• kipsplaadi puhul tuleb vuugid armeerida ja pahteldada, seejärel teha kipsplaadile 

lauspahteldus tugeva peenpahtliga. 

• vanad liimvärvikihid või muud tolmused ja 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. 

• liiga pudedad krohvi- või müüritise osad eemaldada ja teha sama materjaliga parandused. 

 

Valmistamine: 

Pulber segada etteantud koguse puhta külma veega. Segamiseks kasutada trellpuuri otsa 

kinnitatud visplit. Segu tuleb segada, kuni tekib ühtlane viskoosne mass, milles pole klimpe ega 

tükke. Lasta segul 20 min seista. Uuesti korralikult läbi segada. 

Parima konsistentsi saab, kui segu päev enne kasutamist valmis segada, kilega katta ja seda üle 

öö hoida. 

 

Vee kulu: 

1kg pulbrile lisada 500-550 ml vet 

 

Töövahendid: 

Ideaalseks töövahendiks on Veneetsia kellu 

 

Pealekandmine: 

Temperatuur ruumis peab olema vähemalt 8˚C. 

 

1. Kruntimine 

Tolmavad ja pudenevad pinnad tuleb puhtaks harjata. Tugevalt või erinevalt imavad 

pinnad katta kaseiinkrundiga. Niisketes ruumides kasutada kruntimiseks lahjendatud 



marmor-lubivärvi. Kipsplaat või kipskiudplaat tuleks ühtlaselt siledaks pahteldada 

Kreidezeit’i lubipahtliga. 

 

2. Stucco peenpahtli segu pealekandmine. 

Stucco peenpahtel kantakse veneetsia kelluga pinnale kahe või rohkema õhukese kihina. 

Esimene kiht, soovi korral pigmendiga toonitud segu, kantakse ühtlase õhukese kihina 

kogu pinnale ning lastakse 4-6 tundi kuivada.  

Järgnev kiht, või soovi korral mitu kihti, kantakse lühikese vahega üksteise järel õhukeselt 

pinnale laikudena. Viimane kiht silutakse ja triigitakse veneetsia kellu servaga läikivaks 

kogu pinna ulatuses ühtlaseks. 

 

Vee- ja mustusekindluse saavutamiseks tuleb pind peale viimase kihi kelluga poleerimist (mitte 

hiljem,kui 24 tunni pärast) katta õhukese läikseebi kihiga. Läikseep kantakse pintsliga pinnale ning 

“triigitakse” kellu servaga läikivaks. 

 

Seep tekitab värskele lubjale keemiliselt tugeva ja vetthülgava seebikivi kihi. Kui soovitakse eriti 

kõrgläikelist pinda, võib lõpuks kanda pinnale veel lisaks õhukese kihina puunia vaha, mis peale 

kuivamist kelluga üle poleeritakse. Puunia vaha tohib stucco pinnale kanda alles peale selle 

täielikku kuivamist. 

 

Eriefektide saavutamiseks võib Puunia vahale lisada läikivaid pigmente. Samuti on võimalik 

shabloonide abil teha pinnale tumedamaid mustreid mööblivaha abil. Kui silutud stucco pinnale 

kanda mööblivaha, omandavad need kohad sügavama ja tumedama tooni. Kirju pinna saamiseks 

võib kõik kihid teha erinevate toonidega või siis kasutada ühe ja sama tooni erineva tumedusega 

segusid. 

 

Toonimine: 

Stuccot on võimalik toonida kuni 10% 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 

eraldi topsis ühtlaseks pastaks. Kokku segatakse alati kaks niisket segu. Kunagi ei tohi valmis 

segatud stuccole lisada kuiva pigmendipulbrit! Kui on soov stucco tooni hiljem korrigeerida, siis 

seda tehakse väikese koguse pigmendipasta lisamisega segule. 

 

Pakendid: 

Art. nr. 1400 - 2,5 kg 

Art. nr. 1401 - 10 kg 

Toodet on võimalik osta sobivas koguses, vastavalt pinna suurusele. 

 

Täpsemat hinnapakkumist saate küsida meie salongidest. 

 



Kuivamisaeg: 

Pind on täiesti kuiv 24 tunni pärast, kui õhusoojus on 20 kraadi ja relatiivne õhuniiskus 65%. 

 

Kulu: 

ca. 150-200g pulbrit m2 kohta esimese kihi puhul. 

Ca 50-80g pulbrit m2 kohta igale järgnevale kihile. 

 

Säilitamine: 

Kuivas ja mittekülmuvas kohas säilib pulber vähemalt 2 aastat. 

 

Tööriistade puhastamine: 

Kohe peale kasutamist pesta puhta veega. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 

Ülejäänud segu ei tohi kanalisatsiooni valada. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi 

hulka. 

 
Tähistus: 
Xi – ärritav 

 

Riskikirjeldus: 

Ärritab nahka, paigaldamisel kasutada kummikindaid. Silmade kahjustamise tõsine oht. 

Lubjatolmu mitte sisse hingata. 

 

Ennetusabinõud: 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend kuivana. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida 

kokkupuudet nahaga. Vältida silma sattumist. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja 

pöörduda arsti poole. Kanda silmade/näokaitset ja kummikindaid. 

 

Oluline teada: 
Hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida võimalikku allergiatundlikkust looduslike ainete 
suhtes. 
 
Tootja: 
Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa 
www.kreidezeit.de 
 
Maaletooja:  
Safran OÜ 
www.safran.ee 
 

http://www.kreidezeit.de/
http://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. 
 
 


