
 
 

 
SAKRET 2016   ISELIIMUVAD ŠABLOONID 
 

 

SAKRET ISELIIMUVAD ŠABLOONID 

 

Sise- ja välistöödeks 

 

Tööde teostamise tehnoloogia dekoratiivse krohvi katmiseks 

iseliimuvate šabloonidega – tellisseina, liivakivi ja maakivi 

imiteeriva mustriga 
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SAKRET iseliimuvad šabloonid 

Uurides viimaste aastate jooksul olukorda nii mujal maailmas kui Lätis, on jõutud järeldusele, et inimestel on soov 

pöörduda tagasi  

tuntud headuses väärtuste juurde ning kasutada nii interjööris kui eksterjööris laotud müüri meenutavaid 

mustreid. Šabloonid pakuvad suurepärast võimalust parandada  

hoone disaini, mitmekesistades nii interjööri kui eksterjööri. 

Kividest laotud seina meenutavaid mustreid on lihtne luua, kasutades SAKRETI kasutusvalmis krohvide eeliseid. 

 
 
 
 
 
 
ŠABLOONIDE LIIGID:  

 

Telliskivi muster 

Mõõdud – 103,5 x 88 cm 

Pakendis 50 tk 

 

 

 

Maakivi muster 

Mõõdud – 103,5 x 89,5 cm 

Pakendis 50 tk 

 

 

 

Liivakivi  imiteeriv 
muster 

Mõõdud – 98,2 x 68,2 cm 

Pakendis 50 tk 

. 

 

 

KIRJELDUS 

 3 erinevat disaini 

 Sise- ja välistöödeks 

 Iseliimuv 

 

EELISED 

 Mugav kasutada 

 Väiksem koormus konstruktsioonidele võrreldes 

looduslike viimistlusmaterjalidega 

 Avaramad interjööri disaini võimalused 

 Piiramatud faktuuride ja värvide variatsioonid 

 Sobivad suurepäraselt renoveerimistöödeks 
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TÖÖDE TEOSTAMISE TEHNOLOOGIA 

Aluspinna ettevalmistamine 

 

 

 

Šabloonid sobivad kasutamiseks järgmistel aluspindadel: 

 Lubitsementkrohv, näiteks SAKRET CLP plus, 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 armeerimisvõrgu 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 
Plus, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄHTIS! Et töö iseliimuvate šabloonidega oleks võimalikult kvaliteetne, peab aluspind omama piisavat kandvust, olema 

tasane ja kuiv, tolmu- ja rasvavaba ning vaba ka muudest taolistest nakkumist vähendavatest ainetest 

TÄHTIS! Enne šabloonide kleepimist soovitame nakkekrunt SAKRET PG värvida 

sobiva tooniga, kasutades selleks SAKRET  Color Design toonikaarte. Soovitame 

dekoratiivse viimistlusmaterjali värvimiseks valida värv SAKRET Design 

toonikaartidelt  või teiste turul leiduvate fassaadivärvide toonikaartide järgi. 

Saadaval on lai toonide valik, et saavutada endale sobiv tulemus. 

 

Vajalik varustus – püstol struktuuri tekitamiseks või šveitsi kellu, kindad, respiraator, kaitseriietus, 

kummirull, lood, teip, paberinuga 
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TÖÖDE TEOSTAMISE TEHNOLOOGIA 

Valmistada aluspind ette kooskõlas järgmiste tingimustega:; 

1. Kruntida SAKRET PG krundiga või 
värvida pind värviga Sakret FM, Sakret 
FC või Sakret SKF (välistöödel) ja 
SAKRET 7, SAKRET 12 või SAKRET 20 
(sisetöödel); 

  

2. Märkida aluspinnale šabloonide kleepimiseks sobivad kohad, eemalda šabloonidelt kaitselint ja aseta 

šabloonid aluspinnale, liimikiht allpool. Suruda ja tasandada kummirulliga või kummist pahtlilabidaga. 

Kontrollida loodiga 

   
3. Krohvimine: 

3.1. Pihustamismeetod – kasutades krohvimisel pihustamismeetodit on 

oluline valida sobiva suurusega düüs ja vajaliku töörõhuga agregaat, et 

tagada ühtlane kattuvus; Šabloonide dekoratiivseks viimistluseks 

soovitame kasutada Sakreti kasutusvalmis, massis toonitud 

dekoratiivseid krohve – akrüülkrohv SAKRET AP/B, silikoon-silikaatkrohv 

Sakret SMS/B ja silikoonkrohv SAKRET SIP/B (tera suurus 1 mm, 1,5 mm 

ja 2 mm), mis kantakse šabloonile mehaaniliselt, kasutades selleks 

vastavaid seadmeid – värvimisagregaati või -püstolit. 

 
3.2. Dekoratiivne viimistlus käsitsi – terasest hõõruti või šveitsi kelluga kantakse ühtlaselt šablooni peale 

silikoon-silikaatkrohv SAKRET SMS/B (tera suurus 0,5 mm, 1 mm ) , kuni šablooni pind on täielikult kaetud. 

Terasest hõõrutiga tasandatakse pind enne selle kuivamist. 

   

TÄHTIS! Pinna katmisel krohviga käsitsi – krohvi mitte strukureerida ja krohvi tõmmata horisontaalses suunas. 
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Soovitused: 

 Kui šabloone kasutatakse välistöödel, tuleb neid pärast kleepimist kaitsta niiskuse ning päikesekiirte 

otsese mõju ja tuule eest, sest need võivad mõjutada šabloonide omadusi. 

 Et kindlustada šabloonide täielikku kleepumist, samuti tagada, et servad ei määrduks, kleebitakse 

šabloonide servadele 40 mm kuni 100 mm laiune teip või kaitsekile. 

 Krohvi lubatud tera suurus – 0.5 mm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm 

  

 

TÄHTIS! 

 Šabloonid liimitakse vaid nendele pindadele, mis on ette nähtud katmiseks dekoratiivse krohviga!!! 

 ŠABLOONE ei tohi korduvalt kasutada; 

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

kleepumisvõimet ja põhjustada kuivamist; 

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

 Hoida iseliimuvaid šabloone kuivas kohas, suletud pakendis. 

  

4. Šabloonide eemaldamisega võib algust teha pärast krohvi algset 
nakkumist. Eemaldada šabloonid ettevaatlikult, kahjustamata seinale 
kantud krohvi. 

 

TÄHTIS! Šabloonid kleebitakse vaid nendele pindadele, mis on ette nähtud katmiseks dekoratiivse 

krohviga! Enne töö alustamist soovime teha proovikatmise! 
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SAKRETI MATERJALID ALUSPINNA ETTEVALMISTAMISEKS 

Aluspinna ettevalmistamine – soovitame kasutada järgmisi Sakreti tooteid pinna ettevalmistamiseks: Ebatasaste ja 

kahjustatud aluspindade tasandmiseks ja uuendamiseks kasutage Sakreti krohve: 

 

PG – Dekoratiivse krohvi aluskrunts 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Dekoratiivkrohvi parema nakke tagamiseks ja aluspinna imavuse ühtlustamiseks 
- Kasutamiseks kõikide Sakreti dekoratiivkrohvide all 
- Mineraalsetele pindadele 
- Valge, toonitav krohviga analoogsesse tooni 
- Sisaldab kvartsliiva

 

- Kasustusvalmis
 

Tehnilised andmed: 
Koostis - vesialuseline polümeeride lahus, sisaldab kvartsliiva 
Kulu - 200-300 g/m² 

 UG – Nakkekrunt/niiskustõke (kontsentraat) 
- Seintele, põrandatele ja lagedele 
- Sise- ja välistöödeks 
- Mineraalsetele aluspindadele, kipsplaadile ja puidule 
- Nakke parandamiseks ja niiskustõkkeks enne krohvimis-, põrandavalu- ja 

plaatimistöid 
- Vähendab ja ühtlustab aluspinna imavusvõimet 
- Lahjendatav veega kuni 1:5 
- Vee baasil, ei sisalda lahusteid 
- Kollase tooniga 

Tehnilised näitajad: 
Konsistents – vedelik  
Kulunorm  - 50-250 ml/m² 
Värvus/läige - kollakas 

  CLP+ valge Pumbatav lubitsementkrohv 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Seintele ja lagedele 
- Krohviklass CS II 
- Kuivade ja märgade siseruumide krohvimiseks 
- Hüdrofoobsete lisanditega 
- Hea mehaanilise tugevusega 
- Hea elastsuse ja nakketugevusega 
- Kõrge veeauru läbilaskvuse ja veehülgavusvõimega 

Tehnilised näitajad: 
Nakketugevus - ≥0,30 N/mm² 
Ühekordne kihipaksus – 5-25 mm 
Terasuurus - ≤1 mm 
Kulu - ca 15 kg/m²/10 mm kihipaksuse korral 
 

 PM-Super Tsement-lubikrohv krohvimiseks ja müüriladumiseks 
Välis- ja sisetöödeks 
Seintele ja lagedele 
Lubja ja tsemendi sideinel 
•Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade ülekrohvimiseks 
•Eriti sobilik soklite krohvimiseks 
•Kuivade ja märgade siseruumide krohvimiseks 
•Kõrge mehaanilise tugevusega 
•Hea veeauru läbilaskvus- ja veehülgavusvõimega 
Tehnilised näitajad 
Survetugevus - Klass M5 (krohviklass CS III) 
Nakketugevus - ≥0,15 N/mm² 
Külmakindlusklass – F35 
Terasuurus – kuni 1mm 
Ühekordne kihipaksus – 5-25 mm 
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 MAP-MFF – Fiiberkiuga tugevdatud pumbatav kergkrohv 
- Seintele ja lagedele 
- Kuni 1 mm terasuurusega 
- Sisaldab mineraalset kergtäiteainet 
- Krohvipumbaga ja käsitsi pealekandmiseks 
- Krohviklass CS II 
- Sobilik tsement- või lubitsementkrohvidega krohvitud aluspindade ülekrohvimiseks 
- Hea mehaanilise tugevusega 

- Hea elastsuse ja nakketugevusega 
Tehnilised näitajad: 

Nakketugevus - ≥0,30 N/mm² 

Ühekordne kihipaksus – 5-25 mm 
Terasuurus - ≤1 mm 
Kulu - ca 11 kg/m²/10 mm kihipaksuse korral 

 LH – Universaalne pahtel 
- Sisetöödeks seintele ja lagedele 
- Kuivadesse ruumidesse 
- Kipskartongplaatidele 
- OSB plaatidele ja vineerile 
- Krohvile, betoonile, värvitud pindadele 
- Pahteldamiseks keskmise ja õhukese kihina 
- Sobib vuukide täitmiseks koos vuugivõrguga 

Tehnilised näitajad: 
Koostis - Polümeersed sideained, dolomiidi ja kvartsi täiteaine, vesialuseline 
Kulu (kiht 1mm) - ca 1,7 kg/m² 

Kuivamisaeg - (1mm kihile) 1-1,5 h 

 CC – Fassaadidele pahtel 
- Valge tsemendi baasil 
- Kihipaksusele kuni 3 mm 
- Valget värvi 
- Lihvitav 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Mineraalsetele aluspindadele 
- Kuivadesse ja niisketesse ruumidesse 
- Pragunemiskindel 
Tehnilised  näitajad: 
Kulu - 1,43 kg/m² 
Kihipaksus – kuni 3 mm 
Olek – valga pulber 
Tuleohutusklass – A1 

 LCC – Fassaadi mineraalne kergpahtel 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Fassaadielementidele, seintele ja lagedele 
- 0,5 ja 1mm terasuurusega (LCC 05 ja LCC 1) 
- Sobilik kõikidele mineraalsetele materjalidele 
- Sobilik fassaadi dekoratiivelementide taastamiseks või nende rajamiseks 
- Lubja ja tsemendi sideainel 
Tehnilised  näitajad: 
Survetugevus – 5 N/mm² 
Kulu – ca 1,4 kg/m²/1 mm kihipaksuse korral 
Tuletundlikkus – A1 
Ühekordne kihipaksus – 1-10 mm 
Terasuurus - ≤0,5mm (LCC 05) ja ≤1mm (LCC 1) 
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SAKRETI VIIMISTLUSMATERJALID 

 SMS - Kasutusvalmis dekoratiivkrohv 
- Valge värvusega, toonitav 
- Silikoonvaigu ja kaaliumsilikaadi sideainel 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Kõrge veeauru läbilaskvusega 
- Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks 
- Madala veeimavusega 
- Vett- ja mustusthülgav 
- Elastne 
- Terasuurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm 

Tehnilised  näitajad: 
Silemustri kulu (1,0 mm) - 1,9 kg/m² 
Tera-tera mustri kulu (1,5/2,0 mm) - 2,5 kg / 3,0 kg/m² 
Vihma-/üraskimustri kulu (2,0 mm) - 3,4 kg/m² 
Tuletundlikkus - A2–s1, d0 

 SIP - Kasutusvalmis dekoratiivne silikoonkrohv 
- Valge värvusega, toonitav 
- Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega 
- Kasutusvalmis 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Kohupiima-, silemustri ja üraski-/vihmamustriga 
- Kõrge veeauru läbilaskvusega 
- Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks 
- Väga madala veeimavusega 
- Vett- ja mustusthülgav 
- Hallituse ja samblike vastaste lisanditega 
- Väga elastne 
- Käsitsi ja pihustiga pealekantav 
- Terasuurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm 

Tehnilised  näitajad: 
Silemustri kulu (1,0 mm) - 1,8 kg/m² 
Tera-tera mustri kulu (1,5/2,0 mm) - 2,5 kg / 3,0 kg/m² 
Vihma-/üraskimustri kulu (2,0 mm) - 3,4 kg/m² 
Tuletundlikkus - B – s1, d0 

 AP – Kasutusvalmis dekoratiivne akrüülkrohv 
- Valge värvusega, toonitav 
- Akrüülsideainel 
- Kasutusvalmis 
- Välis- ja sisetöödeks 
- Kohupiima-, silemustri ja üraski-/vihmamustriga 
- Hea veeauru läbilaskvusega 
- Sobilik ka mineraalvillaga soojustussüsteemide viimistluskrohviks 
- Väga madala veeimavusega 
- Vetthülgav 
- Hallituse ja samblike vastaste lisanditega 
- Väga elastne 
- Käsitsi ja pihustiga pealekantav 
- Terasuurused 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm 

Tehnilised  näitajad: 
Silemustri kulu (1,0 mm) - 1,9 kg/m² 
Tera-tera mustri kulu (1,5/2,0/3,0 mm) - 2,5 kg / 3,0 kg /3,4 kg/m² 
Vihma-/üraskimustri kulu (2,0 mm) - 3,4 kg/m² 
Tuletundlikkus  - B – s1, d0 
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SAKRETI VÄRVID 

Värvid välistöödeks 

 FM – Värv kivist fassaadidele 
- Fassaadide värvimiseks 
- Mineraalsete pindade ja akrüülkrohviga krohvitud pindade värvimiseks 
- Akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks 
- Väga hea vee- ja mustusehülgavusega 
- Väga hea katvusega 
- UV-kindel 
- Hea veeauru läbilaskvusvõimega, väga madala veeimavusega 
- Täismatt 
- Valge ja toonitav (A ja C baas) 
- Välis- ja sisetöödeks 

Tehnilised  näitajad: 
Tihedus - 1,35- 1,50 g/cm³ 
Kulunorm - 0,12-0,25 l/m² ühekordsel katmisel 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 7g/l 

 SKF - Silikoonvärv 
- Fassaadide ja soklite värvimiseks 
- Mineraalsete pindade, sh. lubikrohviga krohvitud ja kõikide dispersioonkrohvidega krohvitud 

pindade värvimiseks 
- Silikoon, silikaat-, akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks 
- Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega 
- Kõrge vee- ja mustusehülgavusega, "pärliefektiga" 
- Väga hea katvusega 
- Väga hea veeauru läbilaskvusega 
- Takistab mikroorganismide kasvu fassaadidel 
- Välis- ja sisetöödeks 

Tehnilised  näitajad: 
Tihedus - 1,30 – 1,50 g/cm³ 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 2 g/l 
Kulunorm - 4-8 m2/l, ühe kihiga katmisel 

 FC – Matt vesidispersioon akrüülvärv fassaadidele ja soklitele 
- Soklite ja fassaadide värvimiseks 
- Mineraalsete pindade ja akrüül krohviga krohvitud pindade värvimiseks 
- Akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks 
- Väga hea katvusega 
- Keskmise veeauru läbilaskvusvõimega, väga madala veeimavusega 
- Hallituste, vetikate ja samblike vastaste lisanditega 
- Väga hea vee- ja mustusehülgavusega 
- Matt 
- Välis- ja sisetöödeks 
Tehnilised  näitajad: 
Tihedus - 1,20- 1,40 g/cm³ 
Kulunorm - 0,12-0,25 l/m² ühekordsel katmisel 
Keemiline koostis - Polümeerne vesidispersioon, pigmenid, täiteained, lisandid 
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SAKRETI värvid sisetöödeks 

 Sakret 7 – Matt akrüülvärv sisetöödeks 
- Vesialuseline akrüülvärv 
- Matt 
- Pestav 
- Sisetöödeks 
- Toonitav, A ja C baasid 
- Kuivade siseruumide seinte värvimiseks 
- Väga hea katvusega 
- Ökoloogiliselt puhas 
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel 

Tehnilised andmed: 
Märghõõrdekindlus - 2. klass (EN 13300), 5000 pesemiskorda (SFS 3755) 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 1g/l 
Katvus - 11-13 m²/l sile pind, 8-10 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat 
Läige – matt (läikeaste 7) 
 

 

Sakret 12 – Poolmatt akrüülvärv sisetöödeks 
- Vesialuseline akrüülvärv 
- Poolmatt 
- Pestav 
- Sisetöödeks 
- Toonitav, A baas 
- Kuivade siseruumide seinte värvimiseks 
- Väga hea katvuse ja pestavusega 
- Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, kooliruumid jne) 
- Ökoloogiliselt puhas 
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel 

Tehnilised andmed: 
Märghõõrdekindlus - 1. klass (EN 13300), 10000 pesemiskorda (SFS 3755) 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 1g/l 
Katvus - 10-12 m²/l sile pind, 7-9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat 
Läige – poolmatt (läikeaste 12) 

 

Sakret 20 – Poolmatt akrüülvärv sisetöödeks 
- Vesialuseline akrüülvärv 
- Poolmatt 
- Pestav 
- Sisetöödeks 
- Toonitav, A baas 
- Kuivade siseruumide seinte värvimiseks 
- Väga hea katvuse ja pestavusega 
- Eriti sobilik tihedat pesu vajavatele seintele (lastetoad, köögid, kooliruumid jne) 
- Ökoloogiliselt puhas 
- Kasutatav värvimata ja eelnevalt värvitud pindadel 
Tehnilised andmed: 
Märghõõrdekindlus - 1. klass (EN 13300), 10000 pesemiskorda (SFS 3755) 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk – 2 g/l 
Katvus - 10-12 m²/l sile pind, 7-9 m²/l pahteldatud pind, kipsplaat 
Läige – poolmatt (läikeaste 20) 

 


