
 

Tadelakt 

Üldine info: 
Tadelakt on traditsiooniline Maroko krohvisegu/ krohvimistehnika veekindlate pindade 

viimistlemiseks. Kahes kihis pinnale kantav krohv poleeritakse läikima spetsiaalse keraamilise 

kiviga, mille abil saadakse õrnalt pilvine, sile, tihe ja läikiv lõpptulemus. Krohv sobib kasutamiseks 

siseruumides, peamiselt vannitubades jt niisketes ruumides. Tadelakti veekindlus saavutatakse 

viimases tööetapis oliivõliseebi pealekandmisel ja kiviga poleerimisel. Lausvee all pind siiski 

märgub muutudes värvitoonilt tumedamaks, kuid hiljem kuivab taas algsesse tooni tagasi. 

Tumedaks märgumine toimub, kuna tegemist on veeaurule avatud krohvipinnaga. 

Põrandapindadele tadelakti paigaldamisel tuleb luua väga stabiilne ja tugev aluspind, et 

krohvisegu ei lööks aluspinnalt lahti või et ei tekiks mõrad. Põrandate katmist tadelaktiga me siiski 

pigem ei soovita, kuna pind tuleb libe ja on kukkumise oht. Samuti tuleks arvestada ka 

määrdumisega. 

 

Omadused: 

• kuivsegu 

• puhas mineraalne koostis 

• difuusne 

• ilma kunstlike lisaaineteta 

• lõhnata 

• veekindel, läikseebiga töödeldud pind on vetthülgav 

• segu ei sisalda tsementi 

• leeliseline 

• kõrge pH, kaitseb hallituse tekke eest 

 

Koostis: 

Looduslik hüdrauliline lubi, valitud terasuurusega räniliivad, marmorjahu, savid, tuhk, jahvatatud 

merekarbid, metüültselluloos 

 

 



Sideaine: 

Looduslik hüdrauliline lubi 

 

Värvus: 

Naturaalne valge 

 

Segu valmissegamine: 

Tadelakti segu järk-järgult etteantud kogusesse puhtasse külma vette segada. Samal ajal pidevalt 

drellpuuri otsa kinnitatud vispliga segada. 30 minutit seista lasta ja seejärel uuesti korralikult läbi 

segada. Segu tuleb 8 - 10 tunni jooksul ära kasutada. 

 

Vee kulu: 

0,25 l vett 1 kg pulbri kohta sõltuvalt aluspinna imavusest. Vajadusel võib veekogust suurendada. 

 

Toonimine: 

Tadelakti on võimalik toonida kuni 10% pigmendi lisamisega (kaalu järgi). Näiteks 10 kg tadelakti 

võib toonida kuni 1 kg pigmendiga. Sobivad kõik aluselises keskkonnas püsivad pigmendid. 

Titaanvalge ja raudoksiid pigmentidega võib segu toonida kuni 5%. Pigment hõõruda enne segule 

lisamist väikese koguse veega eraldi topsis ühtlaseks pastaks. Pigmendipasta tuleb segada juba 

niiske krohvisegu sisse. Krohvi segades tuleb jätta osa lõplikust veekogusest pigmenditopsi 

seintelt segu loputamiseks, et toon tuleks õige ja segu ei muutuks selle käigus liiga vedelaks. 

 

Sobivad tööriistad: 

KREIDEZEIT pakub tihendamiseks/poleerimiseks keraamilist kivi, mis on ilma poorideta ja mille 

kõvadus 9,5 (Mohs). 

Sobivad töövahendid on: 

- ST176 Tadelakt-poleerimiskivi (kõvakeraamika) 

- K4227 Veneetsia kellu 200 x 80 mm 

- K4228 Veneetsia kellu 240 x 100 mm 

- Plastliip (pinna tihendamiseks enne kivitamist) 

 

Sobivad aluspinnad ja eeltööd: 

Põhiline aluspind 

Tadelakti aluspind peab olema tugev ja mittevetruv.Tadelakti aluspinnaks peaks võimalusel 

valima värske lubikrohvitud pinna, mille paksus võiks olla u 2cm. Aluspinnaks sobivad ka 

lubitsement- ja tsementkrohvid. Krohvi pind ei tohiks olla liiga siledaks viimistletud. Viimase 

tõmbega võiks pinna karestada kellu servaga. Samuti ei pea pind ka rihtlatiga ülemäära tasaseks 

viimistletud olema. Materjali iseloomuga sobib kokku, kui pind tasandatakse ainult väiksema 

kelluga ja see jääb kergelt laineline. Teravad servad tuleks krohviga ümaramaks vormida. 

Vanemad pudedad krohvid eemaldada ja uue krohvikihiga katta. Otsese vee alla (nt dussinurk, 

vann, kraanikauss) mineva tadelakti alla tuleks kindlasti paigaldada hüdroisolatsiooni kiht, et 



vältida aluspinna kahjustusi ja selle läbikumamist tadelakti märgumisel. Näiteks Fibo plokk seina 

korral, kui ei ole soovi või võimalust lubikrohvi paigaldada, peaks kihtide järjestus olema järgmine: 

 

1. Krohvisegu vuukide tasandamiseks (sisse suruda armeerimisvõrk) 

2. Hüdroisolatsioon 

3. Plaatimissegu (sisse suruda armeerimisvõrk) (nt.Mira 3110, Knauf K5, Ceresit CM17) 

4. Tadelakt, 2 kihti 

5. Läikseep 

 

Kui on soov paigaldada tadelakti kipsplaadile, siis see peab olema paigaldatud lühikese karkassi 

sammuga või topelt kihid. Kipsplaadi puhul tuleb esmalt vuugid töödelda armeerimislindi ja 

pahtliga. Seejärel kogu pind tugeva pahtliga lauspahteldada. Edasi on sammud samad, nagu fibo 

ploki puhul. Kuivanud lubi- ja tsementkrohv enne katmist niisutada. Lahtised liivased krohvid üle 

harjata. Vanadel krohvidel läikivad või sideaine rikkad pinnad mehhaaniliselt eemaldada. Liiga 

pudedad krohvi- või müüritise osad eemaldada ja teha parandused. Kui tegemist on keerulise 

aluspinnaga, siis kindlasti võta meiega ühendust ja täpsustame kõik etapid üle! 

 

Kasutamine niisketes ruumides 

Oluline on tagada väga hea vee äravool dušinurga või vanni ümbritsevatelt seintelt. Silikoon ei 

kinnitu seebitatud tadelaktile, seega tuleb tadelakti äär lõpetada vahetult enne põrandat või 

äravoolu trappi. Niiskes ruumis ei sobi tadelakti aluspinnaks kindlasti savikrohv ega puitpinnad. 

Lausvee alla minevatel pindadel tuleb kindlasti paigaldada ka hüdroisolatsioon. 

 

Seguga töötamine: 

Segada segu vastavalt eelpool mainitud veekogusele. Tadelakti paigaldatakse 2 kihis. 

• 1 kiht kanda kelluga õhukeselt pinnale (kihi paksus 1 - 1,5 mm) Lase taheneda, kuni kiht 

on poolkuiv (pinnale tekivad heledamad laigud) ja ei määri näppu. Esimest kihti ei siluta, 

tihendata ega poleerita. 

• 2. kiht tadelakti kanda pinnale õhukese kihina(kihi paksus 1 - 1,3 mm). Suurte seinade 

puhul soovitame esimest kihti sprei meetodil niisutada enne teise kihi pealekandmist. 

Aluspinna niisutamine annab rohkem aega lõppviimistlusega tegelemiseks. Peale 

tahkumist silutakse tadelakt esmalt kelluga ja seejärel väikeste plastikust liipidega. Silumist 

saab alustada siis, kui krohv on kuivanud puutekuivaks ja matiks, aga on endiselt plastiline. 

Selle etapi lõpuks peab pind olema sile ja poorid/ augukesed kadunud. Seejärel poleerida 

poleerimiskiviga väikeste ringjate liigutustega, kergelt käeraskusega surudes, kuni poorid 

on tihendatud ja märgata on kerget läiget. Kiviga töötluseks on pind valmis, kui see on 

puutekuiv (katsudes ei jää segu käe külge) ja märg läige on pinnalt kadunud. Õige hetke 

tunned ära ka selle järgi, et kiviga poleerides on kuulda kahinat. Selles etapis hakkab 

tadelakt kohati heledamaks muutuma - need kohad tuleks kiviga eelisjärjekorras üle käia. 

Poleerimiseks õige aeg sõltub suurel määral aluspinna niiskusest, imavusest, õhuniiskusest 

ja temperatuurist. 



 

Seebi pealekandmine: 

KREIDEZEIT läikseep KONTSENTRAAT (art 224) Lahjendada veega 1:6. 

Esimene kiht seepi tuleks peale kanda vahetult pärast viimase tadelakti kihi poleerimist 

keraamilise kiviga. Tadelakti kiht peaks olema veel tume, külm ja puutekuiv. Läikseep lahustada 

1:6 puhta veega ja kanda suure pintsliga, poolkaare liigutusega risti-rästi õhukese ühtlase kihina 

pinnale. Mõne aja pärast, kui seep on sisse tõmmanud, poleeritakse kogu pind ringjate 

liigutustega, kasutades spetsiaalset tadelakti poleerimiskivi (art ST176). Tekib läikiv ja vett hülgav 

pind, kuna seebi ja aluspinnas oleva lubja reageerimisel tekib vees lahustumatu lubiseep.  

Loe lisa toote juhendist „Läikseep“. Läikseepi tuleks peale kanda pehme pintsliga ühtlase õhukese 

kihina, eemaldades vajadusel üleliigse seebi pehme lapiga. 

Tugevama ja veel vastupidavama tulemuse (nt. dussinurgad, vannid, valamud) saavutamiseks 

soovitame peale 1-2 päeva möödumist teha teise seebitamise. Seep kanda ühtlaselt pinnale, lasta 

kuivada ja poleerida kilekotti pandud pehmest materjalist (nt. rätikust) tehtud palliga. 

 

Järeltöötlus: 

KREIDEZEIT Puunia vaha (art 197.1) võib kanda pinnale lisaks juhul, kui soovitakse eriti läikivat 

pinda. Segu kantakse õhukese kihina pinnale ja poleeritakse peale kuivamist pehme lapiga. 

 

KREIDEZEIT karnaubavaha emulsiooni (art 415) (kontsentraat lahjendada veega 1:5) võib samuti 

kasutada pinna läike suurendamiseks. Emulsioon kantakse lapiga õhukese kihina pinnale ja 

poleeritakse hiljem pehme lapiga.  

 

Vahasid pole soovitatav kasutada niisketes ruumides või seintel, mis on otseses kokkupuutes 

veega. Veepritsmetest võivad pinnale jääda valged laigud. 

 

Hooldamine: 

Pinda tuleb puhastada vee ja pehme lapi või käsnaga. Soovitame lisada pesuvette oliiviõliseepi või 

läikseepi (1-2 spl 1 liitri vee kohta). Sõltuvalt kulumisest oleks hea vähemalt 1-2 kuu tagant 

(vajadusel tihedamini) kogu pind uuesti üle seebitada ja kilekotti pandud pehmest materjalist 

palliga üle poleerida. Katlakivi tekkimise vältimiseks tuleks dušinurga seinad peale kasutamist alati 

pehme lapiga kuivatada.  

Muid happelisi puhastusvahendeid või tugeva pinnaga käsnasid ei tohi kasutada. 

 

Kahjustatud kohtade pirandamine: 

Pinna vigastamise korral tuleb materjal tadelakti kihi ulatuses välja lõigata ja sama materjaliga 

uuesti täita, seebitada ja poleerida. Paikselt parandamine on keerukas ja paranduskohad võivad 

hiljem näha jääda. 

 

 

 



 

Kuivamisaeg:  

Kuivanud 2-3 päeva pärast, sõltuvalt ruumi temperatuurist, õhuniiskusest ja kihi paksusest (20°C 

ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures, 3-4 mm kihi korral). Esimese 3 kuu jooksul käsitle pinda 

õrnalt, lõpliku tugevuse saavutab umbes 6 kuu jooksul. 

 

Pakendid: 

Art. nr. 275.4 - 25 kg 

 

Toodet on võimalik osta sobivas koguses vastavalt pinna suurusele.  

Täpsemat hinnapakkumist palun küsige meie salongidest. 

 

Kulu: 

Ca 2,5 kg/1m2  

Kulu sõltub aluspinna struktuurist ja kihi paksusest. 

 

Tööriistapuhastus: 

Kohe peale kasutamist puhta veega. 

 

Säilitamine: 

Kuivas ja õhutihedalt suletuna hoitud pakendid säilivad vähemalt 6 kuud. Valmissegatud tadelakti 

segu tuleb ära kasutada 8-10 tunni jooksul. 

 

Lenduvad keemilised ühendid (VOC): 

Materjalis max. 1g/l VOC. 

 

Ülejääkidega ümberkäimine: 

Kuivanud segu jäägid võib panna majapidamisprügi hulka. 
 
Ohutus: 
Võib sisaldada looduslikke allergeene. Looduslikud koostisosad võivad tekitada 

spetsiifilist lõhna. Hoida lastele kättesaamatus kohas! 

 

H315 Põhjustab nahaärritust. 

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

 

Silmi ja nahka tuleb kaitsta segu pritsmete eest. Soovitav on kasutada kaitseprille ja kaitsekindaid. 

Kätel võib kasutada kaitsekreemi. Kuivsegu tolmu mitte sisse hingata. Juhul, kui segu satub silma, 

loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Klaasist, metallist ja lakiga kaetud pinnad, mis 

piirnevad tööpinnaga, tuleb kinni katta. Pritsmed eemaldada veega. 



Tadelaktipindade hooldusjuhis: 
Tadelaktipindu on lihtne hooldada ja säilitada, kui jälgida teatud soovitusi. 
 

• Nädal peale valmimist tuleb kogu seinapind veelkord läikseebi lahusega (Kreidezeit art 
224) üle võõbata. Seebi pealekandmiseks võib kasutada pehmet pintslit või švammi. 
Kuivamise järel tuleks pind ühtlaseks poleerida kilekotti pandud pehmest materjalist 
palliga. 

• Seebitamist võib korrata olenevalt kasutusintensiivsusest ca 1-2 kuu tagant. 
 
Puhastamine: 

• Mustus tuleks maha pesta pehme lapi või švammi ja leige veega, kuhu on lisatud veidi 
oliivõliseepi (Kreidezeit art 224). 

• Lubjajälgede vältimiseks soovitame veetilgad kohe peale kasutamist pinnalt ära pühkida. 

• Igal juhul tuleb hoiduda tavaliste vannitoa kahhelplaatide puhastusvahendite, kriipivate 
käsnade, hapet sisaldavate ainete ja muu sarnase kodukeemia kasutamisest. Need rikuvad 
tadelakti kaitsva pinnakihi ja pind pole enam piisavalt tugev, aja jooksul tekivad 
niiskuskahjustused ning krohvipind võib hakata lagunema. 

• Kord ööpäevas peab saama tadelakti pind korralikult läbi kuivada. Hea ventilatsioon peab 
olema tagatud. Pinnad tuleks pehme riidega kuivatada pärast iga kasutamiskorda. Liiga 
kaua märjana seistes muutub tadelakti pind matiks ja võib aja jooksul tooni muuta ning 
hakata lagunema. 

• Puhastus- ja hooldusvahendiks sobib ainult oliivõliseep. 
 
 
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/

