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Kasutusvaldkonnad: Kasutusvalmis, värvitud krohvimört akrüülvaigu dispersiooni alusel.
Õhukese kihiline viimistluskrohv sise-ja välistingimustes.
Ühildatud Kreiseli TURBO soojusisolatsioonisüsteemiga.
Peale kuivamist loob elastse kihi, millel on hea mehaaniline vastupidavus, ja püsivad 
värviomadused. Sobib pihustamiseks.

Toote omadused: Veekindel  
Külmumiskindel
Suur mehaaniline vastupidavus
UV-kindel
Lihtne töödelda
Rikkalik värvipalett

Toote koostis: ● Akrüülpolümeerne vesidispersioon
● Modifitseeritud lisandid
● Tekstuurne struktuur
● Pigmendid
● Vesi

Kasutamine:

Kasutamistingimused: Õhu, aluspinna ja toote temperatuur  peab olema +5°C to +25°C. Kõik aluspinnad peavad olema 
kandvad, tihedad, stabiilsed, ühtlased ja puhtad.
Aluspinnad tuleb puhastada tolmust, rasvast, lahtisest värvist, hallitusest, vetikatest, samblast, jne., 
pind peab olema pragude ja soolavaba.

Aluspind: Enne krohvimise alustamist tuleb aluspind kruntida TYNKOLIT-T 330-ga.
Puhastada aluspind orgaanilisest ja bioloogilisest kihist SEPTOBUD 1008 lahustiga.
Enne TYNKOLIT-T 330 pealekandmist, kruntida väga imavad pinnad GRUNTOLIT-W 301

Kasutusalad: Armeeritud soojusisolatsioon :
Tsement-lubikrohv :
Kipskrohv :
Kipsplaadid :
Betoon, raudbetoon :

Ettevalmistamine: Kasutusvalmis toode. Mitte lahjendada veega ega teiste ainetega. Segada enne kasutamist hoolikalt.
Enne kasutamist kontrollida, kas toote värv sobib tellitud tooniga.

Kasutusvahendid: Kasutage toote kandmisel pinnale roostevabast metallist pahtlilabidat. Kohe pärast pealekandmist, 
tekstureerige krohvikiht plastikust kelluga.
Tööde ajal ja kuivamise ajal tuleb krohvipinda hoida külma, vihma, kõrge temperatuuri ja tugeva 
tuule eest.
Soovitatav on kasutada tellinguid.

Märkused: Kogu soojusisolatsioonikomplekt peab olema korraga kasutatud. 
Kandke ühele pinnale krohv, ühelt partiilt.
Töödelge pinda pidevalt, kasutades nähavate joonte vältimiseks meetodit " niiske märjal". 
Kasutage toonitud krohvide all, sama tooniga krohvimiskrunti.

Ladustamine: Maksimaalselt 12 kuud toote valmistamiskuupäevast.
Kuivas ja terves tehase pakendis, temperatuuril +5°C to +25°C.

Pakendi suurus: ● 25 kg/pakend, 33 tk/
alusel
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Ühik kaubaaluse kohta ● ,

Tehnilised andmed

teraline 1.5mm - 1.7kg/m2; 2.0mm - 2.4kg/m2; 3.0mm - 3.7kg/m2; 
vaoline1.5mm - 2.4kg/m2; 2.0mm - 3.4kg/m2; 3.0mm - 5.0kg/m2

Graanuli suurus 1.5mm või 2.0mm või 3.0mm

Kuivamisaeg 12 - 48 tundi

Üldised märkused: Toote ohutuskaart asendab kõiki eelnevaid versioone. Informatsioon ja kogu tehniline teave, näitab 
meie praeguseid teadmisi ja praktilisi kogemusi. See on üldine teave, mis ei kohusta tootjat võtma 
vastutust töötluse ja kasutusviisi eest, sest kasutustingimustes võib esineda erinevusi. Seda toodet 
tuleb paigaldada vastavalt nõutavatele tehnilistele teadmistele töötervishoiu ja tööohutuseeskirjadele. 
Vältige kokkupuudet naha ja silmadega. Silma sattumisel, loputada rohke veega ja konsulteerida 
arstiga. Soovitav kasutada kindaid, kaitseprille ja kaitseriietust.
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