SILER - 3
TSEMENDIL JA POLÜMEERIDEL PÕHINEV
POLÜMEERNE VIIMISTLUSKROHV

Krohvi põhitoonid hall ja valge. Tellimisel toodetakse mineraalsete pigmentidega
toonitud krohvi UNINAKS värvipaleti alusel.
Vastava tooni märge on kotil.

NB! Toonitud müürisegu tehakse ainult ette tellimise alusel.
KASUTAMINE
 Pritskrohvina krohvipritsiga seinale kandmiseks.
 Käsitsi krohvimiseks terassiluritega.
 Krohvitöödel sees- ja väljas. Kuivades, niisketes ja märgades tingimustes.
ALUSPINNAD
 Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, kivipinnad, eelnevalt krohvitud pinnad ja
 teised krohvimiseks sobivad mineraalsed pinnad.
 Siler- 3 on pritskrohv, mida saab edukalt kasutada UniTherm soojustussüsteemis
viimistluskrohvina.
 Aluspind peab olema puhas, piisavalt kõva ja tolmuvaba. Aluspinnaga naket nõrgendavad
ained
 nagu lahtine värv, rasv, tolm ja eelnevad mitteniiskuskindlad tasanduskihid tuleb eemaldada.
ETTEVALMISTUSED TÖÖKS
 Valada segamisnõusse puhast leiget vett
 17 - 22% (4,25 - 5,5 liitrit 25 kg kotile).
 Lisada vajalik kogus segupulbrit.
 Segada hoolikalt segumikseriga kuni segu täieliku märgumiseni.
 Lasta segul seista mõned minutid ja segada kergelt uuesti.
 Valmissegatud krohvisegu on kasutatav kuni
 4 tundi.
KROHVIMINE
 Väga kuivi ja poorseid pindu on soovitav eelnevalt niisutada.
 Nõrku aluspindu töödelda Uninaks SÜVAIMMUTUSKRUNDIGA.
 Krohvipritsi kasutades katta kinni ukse- ja aknaavad ning teised pinnad, kuhu pritskrohv ei
tohiks sattuda.
 Kasuta sobiliku võimsuse ja düüsiga krohvipritsi.
 Tee proovitöö enne esinduspindade katmist.
 Parima tulemuse saavutad, kui katad pindu 2 korda.
 Esimesel kihil lase kuivada vähemalt ööpäev enne teistkordset krohvimist.
 Käsitsi krohvimisel kantakse segu seinale terassiluritega.
 Normaalne ühe segukihi paksus seinal on 4- 8 mm, osalisel krohvimisel kuni 1 cm.
KIVINEMINE
 Ühe krohvikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, keskkonna niiskusest ja temperatuurist.
 Enne järgmise krohvikihi pealekandmist peab eelnev krohvikiht olema kuivanud vähemalt
ööpäev.
 Eriti kuivades tingimustes on soovitav krohvitud seina niisutada enne krohvimist ja krohvimise
järgselt 2-3 päeval.
 Kivinenud pinnad on hästi värvitavad mineraalsetele pindadele sobilike värvidega.
PIIRANGUD
 Krohvimisel ja ööpäev pärast krohvimist peab aluspinna, krohvi ja keskkonna temperatuur
olema üle +5 0C.
 Värskelt krohvitud pindu tuleb kaitsta otsese päikesekiirguse ja vihma eest.
 Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada
naha ärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote
ohutuskaardilt.
KULUNORM KROHVIMISEL
 1 m2 krohvimiseks 5 mm paksuse krohvikihiga kulub ca 6- 7 kg segupulbrit
SÄILITAMINE
 Segupulbri säilimisaeg originaalpakendis ja kuivas keskkonnas üks aasta.

