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SÜSTEEMSED LAHENDUSED
FASSAADIDELE
Hoone on midagi palju enamat kui lihtsalt konstruktsioon – see on
ennekõike esteetiline tervik. Kaunis arhitektuur, tähelepanu ärata
vad fassaadidetailid ning meeldejääv toonilahendus rikastavad
möödakäijate ilumeelt. Majaomanikule endale on tähtis, et kõrvuti
pilkupüüdva väljanägemisega arvestaks valitud viimistluslahendus
(krohv, värv) ka pinna iseärasusi, tagades seeläbi hoone tervikliku
toimimise võimalikult pikema aja jooksul.
Firma Akzo Nobel Baltics on oma fassaaditoodete paketti kogunud
tooteid nii ajalooliste hoonete restaureerimiseks kui kaasaegsete ra
jatiste viimistlemiseks. Üksikute toodete asemel pakume oma klien
tidele süsteemset lahendust, mis igakülgselt arvestab materjalide
omavahelist sobivust kui ehitise säilimise esmast tingimust. Ometi
pole fassaadide viimistlus pelgalt tooted, see on ka kogemus ning
professionaalne oskusteave toodete taga.
Aastakümnete pikkune arendustöö ning sajad ajaloolised ja kaas
aegsed hooned kõikjal maailmas on nurgakivi, millele on üles ehi
tatud kontserni AkzoNobel poolt pakutavad tooted ning värvimis
alane nõustamine.

LUBIKROHVID
ECODE – kuivatav lubikrohv

Tugevasti aluspinnaga nakkuv, elastne ning suure veeaurujuhti
vusega krohv uue ning vana lubikrohvi tasandamiseks. Sobib kasu
tada ka kuivatavas krohvisüsteemis kapillaarniiskuse poolt mõju
tatud pindadel. Lubikrohvi on kerge pinnale kanda ning see ei
sisalda vees lahustuvaid soolasid.

ECORAS EXTRA FINE – peeneteraline lubikrohv

Hea veeaurujuhtivusega aluskrohv tellis-, kivi- ja segaseintele. So
bib kasutada kapillaarniiskuse poolt ohustatud pindadel ning koh
tades, kus esineb soolade sadestumist müüritisele. Toote head
soojusisoleerivad omadused vähendavad kondensaadi teket kroh
vitud pinnal. Krohv ei sisalda vees lahustuvaid soolasid.

Väga heade nakkeomadustega krohv lubi- ja tsementkrohvi ühtlus
tamiseks. Sobib kasutada ka nendel pindadel, mis on osaliselt või
täielikult kaetud mineraal- või sünteetilise värviga. Valmis lubikrohv
on konsistentsilt pastalaadne segu, mida on kerge pinnale kanda
ning viimistleda. Tänu toote koostisosade peensusele jääb krohvi
tud pind ühtlaselt sile.

ECOIN – traditsiooniline lubikrohv

ECORAS PENNELLABILE - pintsliga kantav viimistluskrohv

Kõrge veeaurujuhtivusega krohv tellis- ja segaseintele. Tänu toote
mehaaniliste omaduste aeglasele kasvule väheneb oht pingete ja
pragude tekkimiseks krohvipinnas. Lubikrohvi omadused on sar
nased ajaloolistele krohvidele, mistõttu sobib toodet kasutada ka
vanade hoonete välisseinte krohvimiseks. Suurte fassaadipindade
krohvimist lihtsustab oluliselt mehhaanilise pumba kasutamine.
© OÜ Ehitusteave / ET / 2016. Info õigsuse eest vastutab Akzo Nobel Baltics AS

ECORAS - lubipõhine tasandus-, renoveerimis- ja
viimistluskrohv

Peeneteraline viimistluskrohv pragunenud ning aja jooksul kulunud
lubikrohvi taastamiseks. Toodet sobib kasutada neil pindadel, kus
pragude laius ei ületa 0,5 mm. Krohv nakkub tugevasti aluspinna
ga, on elastne ning ei pragune soojuspaisumisest tingitud pinna lii
kumise tõttu. Lubikrohvi kõrge kaltsiumhüdroksiidi sisaldus tagab
hea nakke järgnevale värvi- või lubipõhise tasandussegu kihile.

SOOVITUSED TÖÖTAMISEL LUBIKROHVIDEGA
Nõuanne 1 – tööohutus.
Enne töö alustamist veendu töökoha ohutuses. Krohvisegu valmistamisel ning krohvimisel pea meeles, et segus sisalduv hüdrauliline lubi on
ärritava toimega, seetõttu tuleb töötamisel kanda nõutavat tööriietust, sobivaid kaitsekindaid ning silmade või näo kaitset.
Nõuanne 2 – keskkonnakaitse.
Kasutamata jäänud krohvisegu ei tohi valada kanalisatsiooni, pinnasesse või veekogusse. Kuivanud krohvijäägid tuleb viia selleks ettenäh
tud jäätmejaama.
Nõuanne 3 – sobiv ilm.
Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur krohvimisel ja krohvi kuivamise ajal peab jääma vahemikku +5...35 °C, soovitavalt +10...25 °C; õhuniiskus
< 85%. Krohvimist tuleks vältida külma ja niiske ilmaga, nt vihma, udu või kaste ajal, samuti otsese päikese käes. Krohvisegu ei tohi kanda
külmunud, sulama hakanud või lähema 24 tunni jooksul külmuda võivale pinnale, aga ka mitte päikese poolt kuumaks köetud seinale. Päikese
käes olevat krohvipinda tuleb regulaarselt niisutada tööle järgneva 24 tunni jooksul, takistamaks pinna liigkiiret kuivamist.
Nõuanne 4 – krohvisegu valmistamine ja kasutamine.
Krohvisegu valmistamisel lisa kuivsegule vett üksnes tootekirjelduses lubatud mahus. Vältida tuleks täiendavalt lubja, tsemendi vm sideainete
lisamist. Kvaliteedi tagamiseks kasuta üksnes kinniseid ja rikkumata segukotte. Juba tahkuma hakkav segu ei sobi kasutamiseks.
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KROHVIDE TEHNILISED ANDMED
ECODE

ECOIN

ECORAS

ECORAS
EXTRA FINE

ECORAS
PENNELLABILE

Krohvi tüüp

Kuivatav
lubikrohv

Traditsiooniline
lubikrohv

Lubipõhine
viimistluskrohv

Peeneteraline
lubikrohv

Pintsliga kantav
krohv

Kasutusvaldkond

Aluskrohv

Aluskrohv

Viimistluskrohv

Viimistluskrohv

Viimistluskrohv

25

25

25

15

20

Hallikas-beež

Hall

Valge

Valge

Valge

12

15
1,5

1,2

0,4

Kellu

Kellu,
meh. pump

Kellu

Liip, siluti

Lai pintsel

5

5

6,5

7-7,5

10

OMADUS

Pakend (kg)
Värvus
Teoreetiline kulu (kg/m²/cm)
Teoreetiline kulu (kg/m²/mm)
Töövahend
Lisatav vee kogus
pakendi kohta (l)

KROHVIDE EHITUSFÜÜSIKALISED OMADUSED (23 OC, RH 50%)
OMADUS
Osakeste max suurus

ÜHIK

ECODE

ECOIN

ECORAS
EXTRA FINE

ECORAS

ECORAS
PENNELLABILE

mm

2,5

2,5

0,8

0,2

0,08

Kuivsegu tihedus

kg/m³

1300

1500

1200

950

1000

Valmissegu tihedus

kg/m³

1500

1800

1600

1700

1600

mm

15

15

3

2

0,5

Soovitatav max kihi paksus
Segu töötlemisaeg

min

60

90

45

60

60-90

Tardumisaja algus

min

90

240

60

60

60-90

Survetugevus (28 p)

N/mm²

5,5

5,5

5,5

Paindetugevus (28 p)

N/mm²

1,6

2,0

2,0

<8

<15

<10

Veeauru difusioonitakistustegur ”µ” (UNI EN 1015-19:2000)

<10

STANDARDLAHENDUSED KROHVIMISEL
ALUSPIND

PINNA ETTEVALMISTUS

ALUSKROHV

VIIMISTLUSKROHV

Kapillaarniiskuse poolt ohustatud
müüritis

Kahjustatud krohv eemaldada kõrguseni 50-60
cm ülespoole nähtavast niiskuskahjustuse piirist,
pind puhastada

ECODE; kuivatava efekti
saamiseks peab krohvi
kihtide kogupaksus olema
min 2 cm

Siledama pinna
saamiseks võib pinna
katta krohviga ECORAS

Eelnevalt krohvimata tellis-,
kivi- või segasein

Pind puhastada mustusest ja lahtistest osakes
test

ECODE või
ECOIN

ECORAS või
ECORAS EXTRA FINE

Alusega nõrgalt seotud lubikrohv

Kahjustatud krohv eemaldada, pind puhastada
mustusest ja lahtistest osakestest

ECODE või
ECOIN

ECORAS või
ECORAS EXTRA FINE

Alusega tugevasti seotud
lubi- või lubitsementkrohv

Veenduda, et pinnal olev krohv on püsiv; pind pu
hastada mustusest ja lahtistest osakestest

–

ECORAS või
ECORAS EXTRA FINE

Juuspragudega ning kulunud,
väikeste ebatasasustega vana
krohv

Pind puhastada mustusest, pinnale sadestunud
soolad eemaldada, pude või nõrgalt seotud pind
puhastada kindla aluseni

–

ECORAS PENNELLABILE
või ECORAS või
ECORAS EXTRA FINE

NB! Vajalik tööde maht ning sobiv tootekombinatsioon sõltub konkreetse objekti seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Enne tööde algust teostada objekti
põhjalik ülevaatus ning selle põhjal valida sobiv lahendus, vajadusel konsulteerida toote esindajaga.
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KRUNT- JA KATTEVÄRVID
KRUNTVÄRVIDE TEHNILISED ANDMED
SILIKAT BASE

SIL GRUND /
SIL GRUND MICRO

ALPHALOXAN
PRIMER

SANDO BASE

ALPHA GROND

Kaaliumvesiklaas

Kaaliumvesiklaas

Akrüül-polüsiloksaan
ja silikaat

Akrüül-kopolümeer

Vinüül-akrüültolüeenvaik

Vesi

Vesi

Vesi

Vesi

Orgaaniline lahusti

OMADUS
Sideaine
Lahusti

1-1,1

1,6-1,7

1-1,1

1-1,1

1,3

Läbipaistev

Täiskattev

Läbipaistev

Läbipaistev

Täiskattev

Värvitu

Valge, toonitav pas
telses toonigammas

Värvitu

Värvitu

Valge, toonitav pastel
ses toonigammas

Ühe kihi katvus (m²/l)

5-7

4-5

8-10

8-10

6-9

Ülevärvitav (h) (23 °C, 50% RH)

12

6-8

6-8

2

12

Pintsel, rull,
pihusti

Pintsel

Pintsel, rull

Pintsel, rull, pihusti

Pintsel, rull, pihusti

5 / 10

15

15

5 / 10

15

Tihedus (kg/l)
Viimistlustulemus
Värvus

Töövahend
Taara (l)

KATTEVÄRVIDE TEHNILISED ANDMED
ALPHA
CHALIX

SILIKAT

HERBOSILIT
AUSSENSILIKAT TQ

ALPHALOXAN
FARBE

MURTEX
SILOXANE

MURTEX
STAYCLEAN

SANDO F

Kaltsium
hüdroksiid

Kaalium
vesiklaas

Vesiklaas ja
stürool-akrülaat
dispersioon

Stürool-akrüül ja
siloksaan

Silikon
emulsioon

Col.9

Akrüülkopolümeer

Vesi

Vesi

Vesi

Vesi

Vesi

Vesi

Vesi

OMADUS
Sideaine
Lahusti
Tihedus (kg/l)

1,3-1,4

1,6

1,3-1,4

1,5-1,6

1,3

1,3

1,3-1,4

Ühe kihi katvus (m²/l)

15-18

3-7

3-6

9-10

4-6

4-6

5-8

3-4

12

6-8

3-4

12

8-12

1-2

Töövahend

Pintsel

Pintsel, rull,
pihusti

Pintsel, rull,
pihusti

Pintsel, rull

Pintsel, rull,
pihusti

Pintsel, rull,
pihusti

Pintsel, rull,
pihusti

Veeauru difusioon
(DIN EN 1062)

Kõrge

Kõrge

Keskmine

Kõrge

Keskmine

Keskmine

Keskmine

Vee imamine
(DIN EN 1062)

Kõrge

Kõrge

Madal

Madal

Madal

Madal

Madal

Taara (l)

5 / 15

5 / 10

12,5

15

10

10

1 / 5 / 10

SILIKAT

HERBOSILIT
AUSSENSILIKAT TQ

ALPHALOXAN
FARBE

MURTEX
SILOXANE

MURTEX
STAYCLEAN

SANDO F

*****

*****

*

*

Ülevärvitav (h)
(23 °C, 50% RH)

KATTEVÄRVIDE KASUTUSALA
ALUSPIND

ALPHA
CHALIX

Lubikrohv

*****

*****

Lubi-tsementkrohv

*****

*****

Tsementkrohv

*****

*****

*****

*****

*****

Külmakindel tellis

*****

*****

*

*

*

*

*

Betoon / kergbetoon
Tsementkiudplaat
Mineraalkrohv
soojustussüsteem

*****

Lubivärv

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*****

*

*

*

*

*****

Polümeerkrohv
soojustussüsteem
Silikaatvärv

*****

*****

*

*****

*****

Silikoonvärv

*****

*****

*****

*

Dispersioonvärv

*****

*****

*****

*****

***** Eelistatud lahendus
*
Sobiv lahendus
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STANDARDLAHENDUSED VÄRVIMISEL
SOOVITUD
TULEMUS

ALUSPINNA
SEISUKORD

IMMUTAMINE

PINNAVIIMISTLUS

-

3 kihti Alpha Chalix ja vee segu
1:1

Viimistlemata lubikrohv

Pind niisutada veega

Lubivärviga kaetud pind

Pind niisutada veega

valget tooni Alpha Chalix ja
vee segu 1:1

2-3 kihti Alpha Chalix ja vee
segu 1:1

Silikat Base ja vee segu 1:1

Silikat ja Silikat Base segu
2:1

1-2 kihti Silikat (vajadusel lisa
da kuni 10% vett)

Silikat Base ja vee segu 1:1

Herbosilit Aussensilikat TQ ja
Silikat Base segu 2:1

1-2 kihti Herbosilit Aussen
silikat TQ (vajadusel lisada
kuni 5% Silikat Base)

-

Silikat ja Silikat Base segu
2:1

1-2 kihti Silikat (vajadusel lisa
da kuni 10% vett)

-

Herbosilit Aussensilikat TQ ja
Silikat Base segu 2:1

1-2 kihti Herbosilit Aussen
silikat TQ (vajadusel lisada
kuni 5% Silikat Base)

Silikat ja Silikat Base segu
2:1

1-2 kihti Silikat (vajadusel lisa
da kuni 10% vett)

Lubivärv

Tugevasti imav, liivane või
kriidine viimistlemata krohv

Silikaatvärv

KRUNTIMINE

Vähe imav, tugevasti seotud
viimistlemata krohv

Silikaat- või lubivärviga
kaetud pind

Vajadusel immutada Silikat Base ja vee segu 1:1

Orgaanilise värviga
(nt lateks) kaetud pind

-

Sil Grund /Sil Grund Micro +
10...15% Silikat Base
(vajadusel toonida)

2 kihti Silikat (vajadusel lisada
kuni 10% vett)

-

Alphaloxan Primer +
30…50% vett

2 kihti Alphaloxan Farbe +
20…30% vett

Eelnevalt viimistlemata pind

Väheimav pind kruntida 1 kihis värviga Sando Base,
tugevasti imav pind katta 2 kihis “märg-märjale”
seguga Sando Base + 25% vett
-

Silikaatvärviga kaetud pind
Silikoonvärviga

Alphaloxan Primer +
30…50% vett

Eelnevalt viimistlemata pind
Akrüüllateksvärv

-

1-2 kihti Alphaloxan Farbe +
20…30% vett

-

-

1-2 kihti Murtex Siloxane (va
jadusel lisada kuni 10% vett)

-

Isepuhastuv
värv
(nanotehn.)

Lahustipõhine
akrüülvärv

Eelnevalt viimistlemata pind

Alpha Grond + 20…30%
Thinner per Alpha Grond
(vajadusel toonida)

Väheimav pind kruntida 1 kihis värviga Sando Base,
tugevasti imav pind katta 2 kihis “märg-märjale”
seguga Sando Base + 25% vett
-

Lateksvärviga kaetud pind

2 kihti Alphaloxan Farbe +
20…30% vett

Silikoonvärviga kaetud pind

Lahustipõhise akrüülvärviga
kaetud pind

2 kihti Murtex Siloxane (vajadu
sel lisada kuni 10% vett)

-

Väheimav pind kruntida 1 kihis värviga Sando Base,
tugevasti imav pind katta 2 kihis “märg-märjale”
seguga Sando Base + 25% vett

Silikoon- või dispersioon
värviga kaetud pind

-

Lahustipõhise akrüülvärviga
kaetud pind

-

Alpha Grond + 20…25%
Thinner per Alpha Grond
(vajadusel toonida)

1-2 kihti Alphaloxan Farbe +
20…30% vett
2 kihti Sando F (vajadusel lisa
da kuni 10% vett)
1-2 kihti Sando F (vajadusel
lisada kuni 10% vett)
2 kihti Murtex Stayclean
(vajadusel lisada kuni 10%
vett)
1-2 kihti Murtex Stayclean (va
jadusel lisada kuni 10% vett)
1 kiht Alpha Grond + 10…15%
Thinner per Alpha Grond

NB! Vajalik tööde maht ning sobiv tootekombinatsioon sõltub konkreetse objekti seisundist ja sellele esitatud nõuetest. Enne tööde algust teostada objekti
põhjalik ülevaatus ning selle põhjal valida sobiv lahendus, vajadusel konsulteerida toote esindajaga.
Fassaadivärvide toonimine toimub ACOMIX toonimissüsteemis värvikaartide Sadolin Professional, Acomix, Match Point ja Chalix järgi. Valikuliselt saab pinna
värve toonida ka teiste värvikaartide järgi.

Tooted müügil
Sadolini Värvikeskus
Kadaka tee 32, 10621 Tallinn
tel. 6507440, 5071083
kadaka@varvikeskus.ee

Sadolini Värvikeskus
Ringtee 4, 51013 Tartu
tel. 7300230, 5088662
tartu@varvikeskus.ee

Sadolini Värvikeskus
Peterburi tee 52a, 11415 Tallinn
tel. 6062220, 5177840
tallinn@varvikeskus.ee

Sadolini Värvikeskus
Papiniidu 19, 80041 Pärnu
tel. 4427800, 5114801
parnu@varvikeskus.ee

