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Kreisel Silikonharzputz 030 
 
OMADUSED: 
Silikoonkrohv on ette nähtud viimase viimistleva krohvikihi kandmiseks lubjast, tsementlubjast, 
kipslubjast ja kipsist pindadele, samuti betoonile ja kipsplaatidele. Sobib kasutamiseks nii sise- kui 
ka välistöödel. 
ETTEVALMISTUSTÖÖD : 
Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vastupidav. Kõikvõimalik mustus nagu hallitus või samblik 
tuleb pinnalt eemaldada selleks ette nähtud meetoditega. Alumised krohvpinnad, betoon- ja 
kipsplaadid tuleb eelnevalt kruntida kruntvärviga Tynkolit-T . Töötamisel kasutada ainult 
roostevabasid töövahendeid. 
Töid on lubatud teostada, kui õhutemperatuur ei ole alla + 5° C. 
KASUTAMINE : 
Silikoonkrohv on kasutamiskõlblik kohe pärast pakendi avamist. Tööde sooritamiseks sobiva
konsistentsi saavutamiseks võib segule veidi vett lisada (mitte üle 0 ,5 l).Mass kantakse pinnale
roostevaba lati abil ja tasandatakse enne krohvi kõvenemist.Töötamise ajal kaitsta värskelt
töödeldud pinda otseste päikesekiirte, tugeva tuule jne eest. Juhul kui pind imab niiskust
ebaühtlaselt ja krohv kuivab erineva kiirusega võivad krohvi toonides ilmneda erinevused. Poorne
krohv hõõrutakse plastikkellu abil sirgjooneliste või ringjate liigutustega laiali, sõltuvalt krohvi 
soovitavast struktuurist. Teraline krohv hõõrutakse laiali metallkellu abil ringjate liigutustega. Pärast
töö lõpetamist tuleb töövahendid veega puhtaks pesta. 
MATERJALIKULU : 
Poorne struktuur 1,5 mm - umbes 1,7-2,6 kg/m², 
Poorne struktuur 2 mm - umbes 3 kg/m², 
Poorne struktuur 3 mm - umbes 4kg/m², 
Teraline struktuur 1,5 mm – umbes 2,4 – 2,6 kg/m², 
Teraline struktuur 2 mm – umbes 3 kg/m², 
Teraline struktuur 3 mm - umbes 4 kg/m²  
 
PAKEND JA SÄILITAMINE: 
25 kg, plastik ämber. Säilitada tihedalt suletud taaras, jahedas ruumis, külmumise eest kaitstult.  
SÄILIVUSAEG:  
18 kuud valmistamisest, tihedalt suletud originaalpakendis.  

TEADMISEKS:  
Meie garanteerime oma toodete kvaliteeti. Meie soovitused tööde teostamisel põhinevad läbiviidud 
uuringutel ja praktilisel kogemusel. Vaatamata sellele, need soovitused ei vabasta kasutajat 
omapoolsetest uuringutest. Meie toodete õige ja edukas kasutamine ehitusobjektil ei allu otseselt 
tootja kontrollile. Seetõttu kehtib garantii ainult meie tootele, mitte aga toote kasutamisjärgsele 
tööle. 

 


