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Kipskäsikrohv sisetöödeks
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Omadused

Knauf Goldband on ehituskipsi ja täiteaineid
sisaldav veega segamisvalmis kipskäsikrohvi
kuivsegu seinte krohvimiseks sisetingimustes.
Standardi EVS EN 13279-1 järgi vastab
omadustelt klassi B4/20/2 nõuetele.

Sisetöödel seintele silutud, struktureeritud või
lõigatud siledusega krohvipinna tegemiseks.
Peale kantav igat liiki müüritistele, samuti
kandvatele krohvialustele pindadele.

■ Kipskäsikrohv sisetöödeks
■ Mineraalne
■ Kerge ja ökonoomne
■ Tagab mugava ruumikliima
■ Veeauru läbilaskev
■ Tule levikut pidurdav
■ Kulumis- ja kriimustuskindel
■ Käsitsi töödeldav kuni 1,5 tundi

Säilitamine
Säilitada puitalustel, kuivas ruumis.
Säilivusaeg ca. 6 kuud.
Pakendamine
10 kg kott - artikkel nr 136536
30 kg kott - artikkel nr 136535
Kvaliteet
Toode kuulub standardi EN 13297-1 järgi tootja
ettevõttesisesele tootmiskontrollile ja omab
CE-märki.

Sobib:
■ Seinte krohvimiseks tavalise õhuniiskusega
elukondliku kasutusega ruumides, kaasa
arvatud köögid ja vannitoad (ka WC-d
koolides, vannitoad hotellides, haiglates ja
hooldusasutustes).
■ Pinna kvaliteediklassi Q1-Q3 „lõigatud
pind“ või Q1-Q4 „silutud pind“ tegemiseks.
Kvaliteediklassi Q4 pind on saavutatav koos
pahtliga Knauf Multi-Finish või Sheetrock.
■ Värvi ja tapeedi aluspinnaks.
■ Keraamiliste plaatide aluspinnaks.
■ Dekoratiivkrohvide aluspinnaks.
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Aluspinna ettevalmistus
Aluspind puhastada tolmust ja lahtistest
osakestest puhastada, suuremad ebatasasused
kõrvaldada. Pind töödelda vastavalt
allpoolesitatud juhistele. Katta kinni külgnevad
määrdumisohtlikud pinnad. Vajadusel kinnitada
krohvimördi abil krohvitavale pinnale nurga- ja
juhtliistud.
Betoon ja vett mitteimav pind
Lahtikoorunud kihid ja võimalik rooste eemaldada. Vähe- või mitteimav aluspind (sile betoonpind) kruntida nakkekrundiga Knauf Betokontakt.
Erinevad müüritised
Poorsed - väga suure veeimavusega aluspinnad, samuti väga erineva veeimavusega (vuuk
imab rohkem kui plokk) tellis ja betoonkividest
müüritised kruntida Knauf Stuck-Primer
vesilahusega 1:2 kuni 1:3.
Vana lubikrohv ja kriitpind
Lahtikoorunud kihid eemaldada, vana krohvi
püsivust kontrollida. Pudedad (tolmavad) pinnad kruntida süvakrundiga Knauf Tiefengrund.
Värvitud pind
Vees lahustuv värv eemaldada, vana õlivärv
karestada või kruntida nakkekrundiga Knauf
Betokontakt.
Krohvikihi paksus
Keskmine paksus 10 mm, minimaalne 8 mm.
Suurema kihi paksuse (üle 50 mm) saamiseks
tuleb veel värske esimese krohvikihi pind
karedaks profileerida (krohvikammi abil) ja lasta
kivistuda, alles seejärel kanda peale teine kiht.
Töökoha temperatuur
Krohvitöö ja selle ajal ei tohi aluspinna,
töökoha ega mördi temperatuur olla madalam
kui +5°C.
Kaitsta kuni lõpliku kivistumiseni külmumise
eest.
Mördi valmistamine
Koti sisu 30 kg krohvisegu puistata ca. 20
liitrisse puhtasse toatemperatuuril olevasse vette
ja segada mootorvispliga ühtlaseks tükivabaks
massiks. Valmis mört ei tohi olla voolav, vaid
plastne. Lubamatu on lisada valmis mördile
teisi materjale.

Töö käik
Veega segatud krohvimört kanda pinnale 20 minuti
jooksul suunaga alt üles laiema hõõruti abil.
Esimese tööfaasina täita sügavamad augud,
vuugid ja lohud (näiteks mahavarisenud vana
krohvi alad). Korraga peale kantav kiht võib
olla kuni 50 mm paks.
Umbes 10 minuti möödumisel pinnale
kandmisest krohv õgvendatakse (looditakse)
vertikaalselt ja horisontaalselt 150 cm pikkuse
profiillati abil. Tekkivad lohud võib täita uue
seguga. 45-50 minuti möödudes siluda pind
uuesti üle profiillatiga.
Krohvi lõplik silumine toimub peale krohvimördi
ca 90 minutilist tardumist, mil veega üle
piserdatud pind hõõrutakse üle märja
käsnhõõrutiga, tasandades seejärel ebatasasusi
ja silumislati jälgi. Antud tööfaas võib jääda
viimaseks, kui sobib käsnhõõruti poolt jäätud
pinnastruktuur. Siledama pinna saamiseks
järgneb lõplik silumine laiema terasest pahtlilabidaga (avatud pooride ilmnedes tuleb mördil
lasta veel veidi tarduda). Enne krohvi lõplikku
tardumist tuleks lae ja seina piiril lõigata
krohvipinda deformeerumist võimaldav vuuk.
Pinna viimistlus
Krohvitud pind peab olema tugev ja tolmuvaba.
Krunt valida vastavalt kattematerjalile, sobivad
dispersioonkrundid ja lahustivabad krundid
nagu Knauf Tiefengrund.
Värvkatted
Sobivad dispersioonvärvid, sisetööde värvid,
dispersioon-silikaatvärvid.
Keraamilised plaadid
Aluspinnaks sobib ühekihiline, vähemalt 10 mm
paksune krohvikiht. Pinnale kantud mört ainult
joondatakse ja lõigatakse trapetsprofiillatiga
tasaseks. Mitte siluda ega hõõruda.
Krohvitud pinna lubatud niiskusesisaldus maks
1%. Aluspind kontrollida ja kruntida niiskustõkkeks
sobiva süvakrundiga Knauf Tiefengrund. Plaatimiseks soovitame kasutada tsemendipõhiseid
plaatimissegusid nagu Knauf K1 kuni K6.
Pritsmeveega kokku puutuvad pinnad täiendavalt katta hüdroisolatsioonimastiksiga Knauf
Flächendicht ja lasta kuivada. Hüdroisolatsioonimastiksiga töödeldud pinnale plaatimiseks kasutada elastseid plaatimissegusid nagu Knauf K4.

Tuletundlikkus

A1

Kihi paksus:

10 mm (min 8 mm)

Puistekaal:

760 kg/m³

Suurim tera suurus:

1,2 mm

Segamisel veega saab
30 kg-st:
34-35 l mörti
Kuivsegu kulu:

0,87 kg/mm/m²

Kuivamisaeg:

keskm. 14 ööpäeva

Survetugevus:

2,0 N/mm²

Pinnatugevus:

> 5 N/mm²

Veeauru difusioonitakistuse
koefitsient μ:
ca. 5
Soojajuhtivus:

0,25 W/mK

Kuivamine
Ruumi hea ventileeritus tagab krohvipinda
kiirema kuivamise.
Vältida kuuma õhuga soojendamist.
Kuivamisaeg: 10 mm paksuse kihi
keskmine kuivamisaeg on 14 päeva. Kõrgema
õhuniiskuse ja madalama temperatuuri korral
on kuivamisaeg pikem.
Täiendavad juhised
Krohvitöödele kehtib lisaks EN 13914-2.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn
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Tel +372 6518697
Faks +372 6518691

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on siis tagatud, kui kasutatakse firma
Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

info@knauf.ee

Knauf SIA, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV-2118, Läti

www.knauf.ee

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Esitatud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei sisalda täielikult kehtivaid
standardeid, ehitustehnilisi eeskirju ja juhiseid ega tööde teostamise eeskirju, mida peab lisaks tööde tegija arvestama. Meie vastutus kehtib meie materjalide omaduste
osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada.
Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes meie kirjalikul loal.

