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SAKRET ISELIIMUVAD ŠABLOONID 

 

Sakret tööde teostamise tehnoloogia dekoratiivse krohvi katmiseks iseliimuvate 

šabloonidega – tellistest, kividest ja maakividest laotud seina kujutavate joonistega 

Iseliimuv šabloon seinale dekoratiivse joonise loomiseks, kasutades Sakreti dekoratiivseid 

kasutusvalmis krohve. 

 

Eelised 

 Kerge kasutada; 

 3 erinevat disaini; 

 Siseruumide ja välispindade viimistlemiseks; 

 Iseliimuv; 

 Kividest seina imiteeriva disaini loomiseks ja erinevatele aluspindadele;  

 

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 

Et töö iseliimuvate šabloonidega oleks võimalikult kvaliteetne, peab aluspind olema tasane, kuiv, 

omama piisavat kandvust, tolmu- ja rasvavaba ning vaba ka muudest taolistest nakkumist 

vähendavatest ainetest. Dekoratiivset viimistlust antud šabloonidega võib teostada järgmiste 

aluspindade puhul: 

- Lubitsementkrohv ( näiteks SAKRET CLP+, SAKRET MAP-MFF) / vanem kui 28 päeva, 

niiskus < 4%, mis on pärast kuivamist krunditud nakkekrundiga Sakret PG; 

- Armeerimiskiht (sh soojusisolatsioonisüsteemides, mis on kinnitatud soojusisolatsiooni 

materjali peale) – lisades armeerimissegule Sakret BAK  klaaskiust armeerimisvõrk SSA-

1363 160 g/m² , mis pärast kuivamist (umbes 4 – 5 päeva jooksul) on krunditud Sakret PG 

krundiga; 

- Kipskiudplaadid, mis on paigaldatud vastavalt tootja juhistele. Kipskiudplaadid, mis on 

eelnevalt krunditud universaalse krunt-kontsentraadiga Sakret UG (mida on lahjendatud 

veega vahekorras 1 : 4 ), mis pärast krundi Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) 

krunditakse nakkekrundiga Sakret PG; 

- Puitlaastplaadid ja puitkiudplaadid, mis on eelnevalt krunditud universaalse krunt-

kontsentraadiga Sakret UG, mis pärast krundi Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) 

krunditakse nakkekrundiga Sakret PG; 

- Värvitud pinnad (ainult sisetöödel) – vastupidavad, hea adhesiooniga, krunditud 

nakkekrundiga Sakret PG; 

- Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid – eelnevalt krunditud universaalse krunt-

kontsentraadiga Sakret UG (mida on lahjendatud veega vahekorras 1 : 5 ), mis pärast krundi 

Sakret UG kuivamist (umbes 12 tunni jooksul) krunditakse nakkekrundiga Sakret PG. 

Ebatasaste ja kahjustatud aluspindade tasandmiseks ja uuendamiseks kasutada Sakreti 

krohvisegusid CLP+, MAP-MFF, PM-SUPER või pahtleid Sakret LH (ainult sisetöödel), Sakret CC 

või Sakret LCC); 

Betoonpindade tasandamiseks või pragude täitmiseks kasutada kiiresti kivistuvat betoonist pindade 

remondisegu Sakret RS; 
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Enne šabloonide kleepimist soovitame nakkekrundi Sakret PG värvida sobiva tooniga 

kasutades selleks Sakret Color Design toonikaarte, et saavutada soovitud visuaalset ja esteetilist 

tulemust. 

 

TÖÖDE TEOSTAMINE 

1 Valmistada eelnevalt ette vajalik pind, eemaldada šabloonilt kaitselint, paigutada šabloon, liimiv 

külg all, täpselt aluspinnale, vajutades ja tasandades seda kummist pahtlilabida või rulliga. 

2. Kui šabloone kasutatakse välistöödel, tuleb neid pärast kleepimist kaitsta nii niiskuse kui 

päikesekiirte otsese mõju eest, kuna niiskus ning madal või kõrge temperatuur võivad mõjutada 

šabloonide omadusi. 

3. Et tagada šabloonide täielikku kleepumist, kleepida šabloonide servadele 40 mm kuni 100 mm 

laiusega kleeplint või kaitsekile. 

Šabloonid kleepida vaid nendele pindadele, mis on ette nähtud dekoratiivse krohviga 

katmiseks!  

1. .Šabloonide dekoratiivseks viimistlemiseks soovitame kasutada Sakreti kasutusvalmis, massis 

toonitud dekoratiivseid krohvisegusid – akrüülkrohvi Sakret AP/B, silikoon-silikaatkrohvi Sakret 

SMS/B ja silikoonkrohvi Sakret SIP/B (tera suurus 1 mm, 1,5 mm ja 2 mm). Need kantakse 

šabloonile mehaaniliselt, kasutades selleks vastavaid seadmeid – värvimisagregaate või -

püstoleid. Kasutades krohvi pinnale kandmiseks pihustamismeetodit, on oluline valida  sobiv 

düüsi suurus ja agregaadi töörõhk, et  tagada ühtlane kattuvus. 

2. Šabloonide dekoratiivset viimistlemist võib teostada ka käsitsi, kasutades terasest hõõrutit ja 

kanda šabloonile ühtlase kihina Sakreti kasutusvalmis, massis toonitud dekoratiivseid krohve – 

akrüülkrohvi Sakret AP/B, silikoon-silikaatkrohvi Sakret SMS/B ja silikoonkrohvi Sakret SIP/B! 

(tera suurus 0,5 mm, 1 mm ), et šablooni joonis või pind oleks täielikult kaetud. Terasest 

hõõrutiga tasandada pinda enne selle kuivamist. Kandes krohvi pinnale käsitsi – krohvi mitte 

struktureerida! 

Enne töö alustamist soovitame teha proovikatmise või pidada nõu Sakreti spetsialistiga. 

Sakreti dekoratiivse krohvi värvi valikul soovitame abiks võtta Sakret Color Design toonikaardid. 

Šabloonide eemaldamisega võib algust teha pärast krohvi algset nakkumist. Eemaldada šabloonid 

ettevaatlikult, kahjustamata seinale kantud krohvi. Pärast šablooni eemaldamist tuleb nähtavale Teie 

valitud kujutis. 

 

MÄRKUSED 

Kasutada iseliimuvaid šabloone vaid üks kord! Mitte kasutada korduvalt! 

Krohvi ei tohi kanda seintele, mis on avatud päikesekiirte otsesele mõjule, samuti tuleb krohvitud 

pinda kaitsta vihma, tugeva tuule ja liigkiire kuivamise eest, mis võivad põhjustada krohvi 

mehaanilist kahjustumist. 

Töö teostamiseks sobiv temperatuur alates +5 °C kuni +25 °C 
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ŠABLOONIDE SÄILITAMINE 

Hoida iseliimuvaid šabloone kuivas kohas, suletud pakendis. 

Šabloone ei tohi painutada ega rullida, kuna selline tegevus võib oluliselt mõjutada šablooni 

kleepumisvõimet ja põhjustada kuivamist.  

Sobiv temperatuur säilitamiseks alates +5 °C kuni +25 °C 

 

Pakend 

Kartongkast, milles on 50 iseliimuvat šablooni 

 

Šabloonide möödud ja kaal: 

Šablooni liik Mõõdud (pikkus x laius) Kasti kaal (50 tk) 

Šabloon ”Telliskivisein” 103.5 x 88 cm 5.30 kg 

Šabloon ”Liivakivi” 98.2 x 68.2 cm 7.50 kg 

Šabloon ”Maakivi” 103.5 x 89.5 cm 5.00 kg 
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