SAKRET HM-10 lubitsementkrohv restaureerimiseks
Kasutusala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seinte ja lagede krohvimiseks ühes või mitmes kihis ;
Vähese tsemendi sisaldusega;
Välis- ja sisetöödeks;
Sobilik lubikrohvi- või lubitsementkrohviga krohvitud pindade ülekrohvimiseks;
Kasutatav põletatud tellistest, paekivist ja looduskivist seinte krohvimiseks;
Kasutatav ka kaasaaegsete mineraalsete materjalide ning mineraalsest villast soojustusplaatide krohvimiseks;
Sobilik seinte aukude ja pragude täitmiseks;
Krohvipumbaga ja käsitsi pealekantav.
Krohv on saadaval ka armeerimiskiududega!

Aluspinna ettevalmistamine:
•
•
•
•

Aluspind peab olema stabiilne ja ilma pragudeta;
Aluspind tuleb puhastada nõrkadest, pudedatest kihtidest/materjalidest nagu lahtine krohv, mustus, tolm, õli- või värvijäägid jne.;
Eriti tihedad/siledad pinnad eelnevalt karestada;
Suure imavusega aluspinnad kruntida krundiga Sakret KSp SILICATE või Sakret TGW-ga, vähe- ja mitteimavad pinnad kruntida
Sakret QG-ga.

Krohvimine:
•
•
•
•
•
•
•
•

SAKRET HM-10 segada külma veega puhtas anumas kuni ühetaolise massi tekkeni, krohvimörti ei tohi jääda segamata tükke;
Lasta mördil seista ca 3 minutit ning korrata segamist;
Minimaalne pealekantav kihipaksus ühekordsel krohvimisel on 5 mm, maksimaalne 20 mm;
Paksema, kui 20 mm paksuse krohvikhi üldpaksuse korral kanda ettevalmistatud pinnale kõigepealt nakkekiht, seejärel täitekiht ning
viimistluskiht;
Üle 20 mm paksuses krohvikihis on soovitav kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku või metallist tsingitud raabitsvõrku;
Krohvimistööd teostada vastavalt krohvimistööde nõuetele ning juhenditele!
Tarduma hakkavale segule ei tohi vett lisada!
Krohv on ülevärvitav vähemalt 14 päeva möödumisel viimase krohvikihi pealekandmisest.

Nõuded segule:
•
•
•

SAKRET HM-10 tuleb tardumise faasis kaitsta otsese päikesepaiste, tõmbetuule, külma või liiga kõrge õhutemperatuuri (>25°C)
eest;
Krohvi tehnilised näitajad kehtivad õhutemperatuuri +23±2°C ja suhtelise õhuniiskuse 50±5% juures, madalam või kõrgem
temperatuur ning õhuniiskus muudavad näite;
Sisaldab tsementi, niiskusega reageerib leeliseliselt;

Tehnilised andmed:
Terasuurus
Tsemendi sisaldus segus
Veevajadus 1 kg kuivsegu kohta
Ühekordne kihipaksus
Krohvisegu klass vastavalt standardile EN 998-1
Kasutusaeg
Aluspinna ja õhu töötemperatuur
Kulu
Tuletundlikkus

Kuni 1 mm
8%
Ca 0,21 l
alates 5 mm kuni 20 mm
CS II
u. 2 tundi
+5°С kuni +30°С
umbes 15 kg/m² 10 mm kihi puhul
А1 (mittepõlev)

Toote füüsikalis-tehnilised parameetrid on toodud toote toimivusdeklaratsioonis.
Pakend ja säilitamine: kotid 25 kg, alusel 48 kotti, 1 tonnised big-bagid. Säilitada puitalustel kuivas ja jahedas
keskkonnas, rebenenud pakend katta koheselt. Säilivusaeg 12 kuud alates pakendile trükitud tootmiskuupäevast.
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