
 LUBIKROHV  
 PEENVIIMISTLUS 0-0.5 
 

Kirjeldus Saviukumaja lubi peenviimistluskrohv sisaldab kõrgkvaliteetset kustutatud lupja CL90 ning erinevaid
 spetsiaalse sõelkõvera järgi hoolikalt valitud liivasid, mis tagavad väga hea töödeldavuse ja pinnatugevuse.  
 Peenviimistlus lubikrohv (terasuurus 0-0.5mm, kuivsegu). 
 
Kasutus Kasutatakse lubi- jt mineraalkrohvide viimistlemiseks nii välis- kui sisetingimustes, kaasa arvatud niisketes 
 ruumides. Sobib samuti kips-, kipskiud-, puitkiudplaatide viimistlemiseks ning vanade lubikrohvitud pindade 
 värskendamiseks. 
 
Värvivalik Kreemvalge. Võimalik on toonida Saviukumaja looduslike pigmentidega. 
 
Omadused Lubikrohv reguleerib ruumi õhuniiskust, pärsib  hallistuste teket, sobib allergikutele, on vaba kahjulikest 
 saasteainetest ning antistaatiline. Saviukumaja peenviimistlus lubikrohv on hea pinnatugevuse, plastilisuse ja 
 nakkuvusega, niiskust läbilaskev materjal, talub vähesel määral seina liikumist (vajumist).  
 
Aluspind  Aluspind peab olema ühtlaselt tasane, kuiv, imav, ning kindlasti puhas tolmust, värvidest ja määrdeainetest 
 (õlid, rasvad jne). Nakkuvuse parandamiseks ja krohvi kaitsmiseks liialt kiire kuivamise eest tuleb aluspinnad 
 eelnevalt niisutada. 
 
Tingimused Aluspinna ja õhutemperatuur peaks olema kõrgem kui 5°C. Lubi karboniseerub niiskuse mõjul, seetõttu tuleb 
 krohvimisel välistingimustes lubikrohvi kaitsta tuule ja päikse poolt põhjustatud liiga kiire kuivamise eest.  
 
Segu valmistamine Ühele 20kg kotile kuivsegule lisada 4-4,8 liitrit puhast vett ja segada põhjalikult läbi. Kõige parem on segu 
 valmistada krohvimisele eelneval päeval, minimaalselt võiks segu enne kasutamist seista 0.5h, pärast seismist 
 tuleb krohvi uuesti segada. 
 
Töövahendid Kellud, hõõrutid, silutid, liibid. 
 
Paigaldus I Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 0.5- 1.5mm. 
(Lõpptulemus- Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga.  
sturktuurne pind) Laske krohvil taheneda ning tasandage pind kummihõõrutiga sõõrjate liigutustega. 
 
Paigaldus II Kandke peale kiht/kihid kogupaksusega 0.5- 1.5mm.  
(Lõpptulemus- Tasandage pind pika liibi või pika pahtlilabidaga.  
sile pind) Laske krohvil taheneda ning tasandage pind niiske svammiga sõõrjate liigutustega. 

 Enne täielikku kuivamist siluda uuesti õrnalt niiske svammiga, et lahtised terad pinnalt eemaldada.  
 
Lõppviimistlus Lõppviimistluseks soovitame pinna kruntida Saviukumaja viimistluskrundiga.   
 
Hooldus Lubikrohv on antistaatiline ega kogu tolmu. Õlid ja vedelikud imab lubikrohv endasse. 
 
Materjali kulu 0.85- 2.5kg/1m2 
 
 
 
 
 
   
Ohutus Lubi on söövitava toimega. Vältida tolmu sissehingamist, kokkupuudet nahaga ja silma sattumist. Soovitav 
 on kasutada kaitseprille ja -riietust. Silma sattumisel pesta füsioloogilise lahusega. 
 
Säilitamine Säilitada kuivades tingimustes.  
 
 Tootekirjelduses on välja toodud materjali kasutusvõimalused ja soovitused töötamiseks. Tootja on materjali 
 testinud ja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa garanteerida selle õiget kasutusviisi ega vabasta seega  kasutajat 
 vastutusest. Iga objekti puhul tuleb lähtuda konkreetsetest tingimustest ja pindadest. Tooteleht kaotab 
 kehtivuse uue väljaandmisel. Viimati uuendatud: 04.12.2015. 
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 info@saviukumaja.ee 
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 www.saviukumaja.ee 
 www.facebook.com/Saviukumaja                - Meistrid soovitavad -  

PAKEND KATVUS 0.5mm KATVUS 1mm KATVUS 1.5mm 

20kg kott ca 24m2 ca 12m2 ca 8m2 


