
UniTerm SOOJUSTUSSÜSTEEM 

STRUKTUURKROHV 

POLÜMEER-TSEMENDIPÕHINE VIIMISTLUSKROHV. 
TÄITEAINE: 
VALGE MARMORPURU. 
Kasutatav sise- ja välistingimustes. 
 
SEGU KOOSTIS 

 Valge marmorpuru, valge tsement, polümeerid ja plastifikaatorid.  
 STRUKTUURKROHVI toodetakse kolme erineva struktuuriteraga: 2 ja 3 mm USS ja 3 mm 

KASUKAS.   Vastav märge koti esiküljel.  
ALUSPIND STRUKTUURKROHVILE 

 Aluspinnaks sobib ARMEERIMISLIIIMIGA ettevalmistatud soojustusmaterjali pind. 
 Samuti kõik teised niiskuskindlad aluspinnad, mis on siledad, puhtad, kõvad ja tolmuvabad. 
 Aluspinnaga naket  nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm jne tuleb eemaldada.  
 Vajadusel töödelda aluspindu UniTherm SÜVAIMMUTUSKRUNDIGA. 

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS 
 Veevajadus on 22-28%, ehk 5,5-7 liitrit puhast leiget vett  25 kg kuivsegukoti kohta.   
 Vee hulk sõltub taotletavast pinnastruktuurist, aluspinna niiskuseimavusest ja keskkonna 

temperatuurist. 
 Kalla segamisnõusse vajalik kogus leiget vett. Lisa segupulber.  
 Sega hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.  
 Lase segul mõni minut seista ja sega seejärel kergelt uuesti.  
 Olenevalt keskkonnast on valmissegatud struktuurkrohv kasutatav 2-3 tundi. 

TÖÖTAMINE STRUKTUURKROHVIGA 
 Struktuurkrohv kantakse aluspinnale terassiluritega.  
 Kihi paksuseks peaks jääma 2 või 3 mm (vastavalt struktuuritera läbimõõdule).  
 Ülejäänud segu eemaldatakse pinnalt ja seda saab segamisnõus uuesti läbi segada ja 

taaskasutada. 
 Seinale kantud ühtlast segukihti töödeldakse hõõrutiga, millega antakse ka soovitud struktuur. 
 Valmistada ette pind, mida jõutakse töödelda 15-20 min jooksul.  
 Segu pealekandmine ja pinnal töötlemine peaks olema pidev protsess ilma üleminekute ja 

pausideta.  
NB! Igal meistril on oma käekiri, ja seda võib hiljem valmis krohvipinnal märgata. 
 
STRUKTUURKROHVI KUIVAMINE  

 Struktuurkrohv on puutekuiv umbes ööpäeva möödudes.  
 Koormust taluvaks ja värvitavaks muutub krohvipind 3-4 ööpäeva möödudes. 

KULUNORM 
 2 mm struktuurtera korral on krohvisegu kulu ca 3 kg/m2.  
 3 mm struktuurtera korral on krohvisegu kulu ca 4 kg/m2.  

PIIRANGUD - HOIATUSED 
 Töötamisel peab aluspinna ja keskkonna temperatuur olema üle +5 0C.  
 Segu kuivamise ajal kaitsta värskeid pindu vihma ja otsese päikesekiirguse eest.  
 Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel  tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada 

nahaärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega. Täpsemad andmed toote 
ohutuskaardilt. 

SÄILITAMINE 
 Säilib originaalpakendis ja kuivades tingimustes kuni  üks aasta.

 


