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Materjal

Omadused ja eelised

MP 75 L on kipsi baasi valmistatud kipskergkrohvimördi kuivsegu.

Ŷ(ODVWQH

Koostis

ŶKerge ja eriti ökonoomne

.LSVLPLQHUDDOVHWHWlLWHDLQHWHMDNHUJHWHOLVDQGLWHVHJXPLGDRQ
WlLHQGDWXGRPDGXVLUHJXOHHULYDWHOLVDDLQHWHJD
9DVWDEQõuetele
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Säilitamine
NXXG6lLOLWDGDDYDPDWDRULJLQDDOSDNHQGLVSXLWDOXVWHONXLYDVMDMDKHGDV
NRKDV$YDWXGNRWLGVXOJHGDKHUPHHWLOLVHOWMDNDVXWDGDlUDHVLPHVWHQD

Ŷ7DJDENURKYLNõrge kvaliteedi
Ŷ.õveneb ühtlaselt
ŶKerge peale kanda
Ŷ3HDOHNDQWDYühe või kahe kihina kuni 50 mm paksuselt
Ŷ9HHDXUXOlELODVNHY

Kvaliteedigarantii

Ŷ.URKYLSLQGDVDDEVLOXGD

9DVWDYDOWVWDQGDUGL(96(1Qõuetele on toode läbinud tüübikatse
ning on tagatud tootmisprotsessi pidev kontrollimine. Tootel on CE-märgis.

Ŷ3LGXUGDEWXOHOHYLNXW
Ŷ5HJXOHHULEUXXPLNOLLPDW
Ŷ0HKDDQLOLVHNVSHDOHNDQGPLVHNV QW3)7PDVLQDWHDELO
Ŷ6LVHWöödeks
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Kasutusala
MP 75 L on kergema kaaluga ühekihiline krohv seintele ja lagedele. See on
mõeldud siledate või struktureeritud pindade tegemiseks ning on keskmise
löögi- ja survetaluvusega. Kasutamiseks kõigis normaalse õhuniiskusega
ruumides, samuti eluhoonete, koolide, hotellide ja haiglate köökides,
vannitubades jm. Pinna kvaliteediklasside Q1–Q3 (tasandatud pind) ja
Q2–Q4 (silutud pind) saavutamiseks. Kvaliteediklass Q4 on saavutatav koos
tootega Knauf Multi-Finish või Knaufi valmispahtlitega Knauf Super Finish ja
Knauf Fill & Finish Light.
Sobib:
Ŷ7öötlemata ja siledate betoonpindade krohvimiseks
Ŷ,JDWWüüpi plokkide krohvimiseks
Ŷ7HOOLVSLQGDGHNURKYLPLVHNV
Ŷ6WUXNWXXUVHSLQQDVDDPLVHNV
Ŷ9lUYLMDWDSHHGLDOXVSLQQDNV
Ŷ.HUDDPLOLVHSODDGLDOXVSLQQDNV
Ŷ'HNRUDWLLYNURKYLGHDOXVSLQQDNV
Ŷ6LVHWöödeks

.URKYLWDYDGEHWRRQODHGSHDYDGROHPDNXLYDGLOPDNRQGHQVDDGLWD
/DJHYõib krohvida ainult ühe kihina. .LKLPDNVLPDDOQHSDNVXVPP
.XLODJLRQühtlasi katuslagi, siis võib seda krohvida alles pärast soojustamist
ja aurutõkke paigaldamist.
9DKWSROüstürooli ja fibroliiti krohvides on kihi minimaalne paksus 15 mm.
Samal ajal paigaldada umbes 3/1sügavusele pinnast armeerimisvõrk, mille
silma suurus ≥ 5 x 5 mm. Võrk paigaldada 200 mmülekattega külgedel ja 100
mm otstes. Sel juhul tuleb krohvi peale kanda kaks korda põhimõttel „värske
värskele“, kusjuures esimesele kihile ei tohi enne teise pealekandmist
tekkida kilet. Samamoodi kantakse see ka eri materjalidest aluspindade
kokkupuutekohtadesse.
.XLNLKLSDNVXVületab 35 mm, tuleb krohvida kaks korda. Esimene kiht
tasandada silumislatiga, nii et pind jääb karedaks. Pärast selle täielikku
kuivamist kruntida imavust ühtlustava krundiga Knauf Stuck-Primer
(vesilahus vahekorras 1 : 3). Pärast krundi kuivamist võib peale kanda teise
krohvikihi.

Pealekandmine

Käsitsi krohvimiseks

Aluspind

$OXVSLQGSHDEROHPDNXLYNDQGHYõimeline, puhas, vaba tolmust, lahtistest
osakestest ja väljaimbunud ainetest ja vett läbilaskev ega tohi olla külmunud.
9lOMDWöötatud aluspindade jaoks, mida võib krohvida ilma spetsiaalse
ettavalmistuseta. Probleemsete aluspindade korral kruntida
nakkeparandajaga, näiteks Knauf Betokontaktiga.

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind

Ettevalmistamine

7öötlemata betoon

7HKDYHHLPHQGXPLVHNDWVH.UXQWLGDEHWRRQSLQGDGHQDNNHNUXQGLJD.QDXI%HWRNRQWDNW

6LOHEHWRRQ

(HPDOGDGDUDNHWLVHõli jäägid ja paakunud mustus.
.UXQWLGDEHWRRQSLQGDGHQDNNHNUXQGLJD.QDXI
%HWRNRQWDNW

QLLVNXVHVLVDOGXVHJDEHWRRQ .UXQWLGDWRRWHJD.QDXI6SUD\NRQWDNW
,JDWOLLNLPüüritis

6XXUHMDHEDühtlase veeimavuse korral
kruntida vahendiga Knauf Stuck-Primer.

.LSVMDNLSVSODDGLG

(HPDOGDGDWROP
.UXQWLGDWRRWHJD.QDXI3XW]JUXQG

0LWWHNDQGYDG
NULLWLOLVHGSLQQDG

Paigaldada raabitsvõrk (kandev)

.HUJHG SXLWNLXGSODDGLG

(LROHYDMDOLN

9DKWSROüstürool (EPS)

.UXQWLGDEHWRRQSLQGDGHQDNNHNUXQGLJD.QDXI
%HWRNRQWDNW

.LSVYõi
kipslubikrohv

9DMDGXVHOHHPDOGDGDHHOPLVHGNLKLG
.UXQWLGDWRRWHJD.QDXI7LHIHQJUXQG

%HWRRQMDNHUJEHWRRQHHPDOGDGDNLOHPRRGXVWDYDGUDNHWLVWHWöötlemisainete
jäägid või paakunud mustus. Maksimaalne lubatud aluspinna niiskus ≤ 3%.
Krundi Knauf
Spraykontakt
kasutamisel
krohvida betooni,
mille betooni,
Lagedes
krohvikandurite
Knauf
PutzPin võib
8 kasutamisel
võib kruntida
niiskusesisaldus
≤ 4%.onLagedes
Knauf PutzPin
8
mille niiskusesisaldus
kuni 6%krohvikandurite
ja aluspinna temperatuur
 2 °C.
kasutamisel
võibsüsteemi
kruntida betooni,
niiskusesisaldus
onkihi
kunipaksusega
6% ja
Krohvikandurite
PutzPin mille
18 kasutada
20 -25 mm
aluspinna
temperatuur ≥ 2lagede
°C. Süsteemi
PutzPin 18 kasutada 20–25 mm kihi
kütte-jahutussüsteemiga
krohvimisel.
paksusega
kütte-jahutussüsteemiga
lagede krohvimisel. Täpsemat teavet
Täpsemat teavet
leiab tootelehelt P631.
leiate
tootelehelt
P631.
Kui betooni
pind on
mitteimav, tihe ja sile, siis töödelda nakkekrundiga
.XLEHWRRQLSLQGHLROHSLLVDYDOWLPDYMDRQWLKHVLLVWöödelda
tootega Knauf
Knauf Betokontakt ning lasta kuivada.
Igat liiki müüritised:
töödelda
seda imavust ühtlustava krundiga Knauf
Betokontakt
ning lasta
kuivada.
Stuck-Primer või töödelda
Stuc-Primer.
,JDWOLLNLPüüritis:
seda tootega Knauf Stuck-Primer.
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Segamine
NJNLSVPDVLQNURKYL03 LSXLVWDWDXPEHV6OLLWULVVHSXKWDVVHNülma
vette, segada aeglaselt pöörleva mikseriga, kuni moodustub krohvimiseks
sobiv ühtlane mass, milles ei ole tükke.

Masinaga krohvimiseks
Masinad/seadmed
.URKYLPDVLQ3)7*
Ŷ7LJXSXPS'
Ŷ0ördivoolik Ø 25 mm
Ŷ7öötlemiskaugus kuni 30 m
.RQWHLQHULVWVDDEPörti ette anda kuni 140 m kaugusele seadme PFT
Silomat abil.

Tootlikkus

8PEHVOPörti minutis = u 2 m2,
kui kihi paksus on 10 mm = u 120 m 2/h.

Pealekandmine

9HGHODNRQVLVWHQWVLJDNLSVPDVLQNURKY Uõhk torus umbes 1 bar/m) MP 75 L
kantakse PFT masinaga seinale suunaga ülevalt alla. Töös ei tohi teha
pikemaid kui 10–15 minutit kestvaid pause, vastasel korral tuleb segur,
pump ja voolikud ära puhastada.
.õrval paiknevatest konstruktsioonidest tuleb krohv eraldada vuukidega:
ŶNDVXWDGHVWRRGHW.QDXI7UHQQIL[
ŶYõi tehes pärast krohvimist täisnurga all „kellusisselõiked“.
.õiki hoone konstruktsioonis olevad deformatsioonivuugid peavad ulatuma
ka läbi krohvikihi. Vuugi mittetegemine, asendades selle armeerimisvõrgu
paigaldamisega, ei ole lubatud!
.DVXWDGDDLQXOWSXKWDLGWööriistu ja anumaid!

Tasandamine

7DVDVHSLQQDVDDPLVHNVNlVLWVLYõi masinaga krohvimisel tuleb pealekantud
materjal tasandada profiillatiga. Pärast umbes 80–100 minuti möödumist
(sõltuvalt krohvitavast pinnast) järgneb pinna „lõikamine“ trapetsprofiillati abil,
kuni pind jääb vaid kergelt karedaks.

Käsnhõõrutiga silumine

3lUDVWNURKYLSLQQDQLLVXWDPLVWNlVQDJDVDDGDNVHSLLVDYDOWYHGHODWNUHHPMDW
PDWHUMDOLPLOOHJDWDVDQGDWDNVHYlLNHVHGHEDWDVDVXVHG

Silumine

3lUDVWNURKYLSLQQDNXLYDPLVWVLOXGDVHGDOLLELJDYDMDGXVHONRUUDWD.URKYL
NLLUHNVNXLYDPLVHNVWDJDGDKHDYHQWLODWVLRRQ

Pealekandmisaeg
8PEHV2PLQXWLW
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Plaatimine

.URKYLSLQGDWXOHEDLQXOWWDVDQGDGDPLWWHVLOXGDNlVQDHJDNHOOXJDSLQG
SHDEMllPDNDUHGDNV.URKYLPLQLPDDOQHSDNVXV PPMDüks kiht.
Aluspinna niiskus ≤ 1%. Enne plaatimist tuleb aluspind kruntida vahendiga
Knauf Tiefengrund. Plaatide liimimiseks katta need tsementi sisaldava
õhukese plaadiliimi kihiga, kasutada võib näiteks elastset plaadiliimi Knauf
K2 või eriti elastset plaadiliimi Knauf K4. Plaatide lubatud mass koos
plaadiliimiga on 25 kg/m2.
1LLVNHWHUXXPLGHMDYHHJDRWVHVHVNRNNXSXXWHVROHYDWHNRKWDGHSODDWLPLVHO
Wöödelda pind hüdroisolatsioonimastiksiga Knauf Flächendicht või Knauf
Flächendicht F. Plaadid liimida plaadiliimiga Knauf K4.

Pinna värvimiseks või viimistlemiseks ettevalmistamine

.URKYSHDEROHPDNXLYWXJHYMDWROPXYDED.UXQWYDOLGDYDVWDYDOW
NDVXWDWDYDWHOHYLLPLVWOXVPDWHUMDOLGHOH9õib värvida dispersioon- või
silikaatvärvidega või katta tapeediga.

Muud juhised

0DWHUMDOLVLOPDVDWWXPLVHOORSXWDGDNRKHURKNHYHHJDMDSöörduda arsti
poole.
$QWXGWRRWHOHKWPllUDENLQGODNVPDWHUMDOLNDVXWXVXODWXVHMDVRRYLWDWDYDWH
Wööde tegemise, kuid see ei saa asendada tööde teostaja oskusi. Lisaks
nendele soovitustele tuleb tööd teha vastavalt ehitusnõuetele. Tootja
garanteerib toote kvaliteedi, kuid ta ei saa mõjutada selle kasutamisviisi ega
kasutamise asjaolusid. Kahtluste korral katsetada toote kasutamist.
6HHWRRWHOHKWWühistab tootelehe varasemad väljaanded.

Tööohutus ja jäätmekäitlus
-llWPHNODVVLNRRG
YWPDWHUMDOLRKXWXVNDDUWL 

Temperatuur ja kliima
Õhu ja aluspinna temperatuur peab pealekandmise ning kivistumise ajal
olema vahemikus +5 °C kuni 30 °C.
.XQLWlLHOLNXNXLYDPLVHQLNDLWVWDNülmumise eest.
5XXPSHDEROHPDKHDYHQWLODWVLRRQLJD.URKYLSLQGDHLWRKLVRRMHQGDGD

Kuivamine

1RUPDDOVHWHVWLQJLPXVWHV PPSlHYDV.XLYDPLVDHJVõltub
ventilatsioonist, aluspinna imamisvõimest, õhutemperatuurist ja ruumi
niiskusest. Ebasoodsate tingimuste korral kuivamisaeg pikeneb.

Puhastamine
7ööriistad pesta kohe pärast kasutamist veega.
Tähelepanu!
-XKWPHGNURKYLGDüle vähemalt 5 mm paksuse kihiga.

Juhised

Tähelepanu!
/DJHYõib krohvida ainult ühe kihina.
.DVXWDGDDLQXOWSXKWDLGWööriistu ja anumaid!
.LSVPDVLQNURKYLOH.QDXI03  LHLWRKLOLVDGDPXLGPDWHUMDOH
NXQDQHQGHPõjul võivad toote omadused oluliselt muutuda.

Tehnilised andmed
Tähistus

Ühik

Väärtus/suurus
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Tehnilised andmed kehtivad temperatuuril +20 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures. Esitatud pealekandmise aeg lüheneb kõrgematel temperatuuridel ja
pikeneb madalamatel temperatuuridel.
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Materjalikulu
Kihi paksus
PP

Materjalikulu
NJP2

30 kg pakend 10 mm paksuse kihina,
P2



a8

a3,8

Tulekindlus
Tulekindlus

Ühik

Ilma armeerimiseta
NLKLSDNVXVeleNXQLPP

PPSDNVXQHNURKYLNLKWYDVWDE PPSDNVXVHOHQRUPDDOEHWRRQLNLKLOH
(QQHSõhikihi pealekandmist tuleb kanda peale õhuke eelkrohvi kiht.

Mittepõleva krohvivõrguga
NLKLSDNVXVele±PP

PPSDNVXQHNURKYLNLKWYDVWDE PPSDNVXVHOHQRUPDDOEHWRRQL
NLKLOH.URKYSHDEOlELDUPHHULPLVYõrgu välja tulema.
.DVXWDGDDUPHHULPLVYõrku silma suurusega ≥ 10 mm või raabitsvõrku
Knauf Rippenstreckmetall ≥ 5 mm.

Tarneprogramm
Nimetus
MP 75 L

.QDXI7DOOLQQ8h

  7DOOLQQ
7HO    
LQIR#NQDXIHH
ZZZNQDXIHH

Pakend

Art. nr

EAN-kood

NJ

147609

2810

.RQWHLQHU

2

563

Tootja: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Läti
Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja
teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need
ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele
arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on
lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

                      
         

