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SAKRET saneerimiskrohvisüsteem 

 

SAKRET SP G 

Saneerimiskrohv  

 

Kasutusala:  

Lubja ja tsemendi sideainel krohv on mõeldud  kasutamiseks eraldi saneerimiskrohvina või Sakreti 
saneerimiskrohvisüsteemi osana  sise- ja välistingimustes. Sobib kasutamiseks niiskus- ja 
soolakahjustustega müüritiste ning soklite renoveerimiseks sise- ja välistingimustes. Krohvi suur 
poorsus tagab niiskusega liikuvate soolade ladestumise krohvis ning väldib nende tungimist krohvi 
viimistluskihile. Peale pooride sooladega küllastumist eemaldatakse saneerimiskrohv seinast ning 
asendatakse see püsivate krohvidega. Sooladega küllustumise protsess võib olla pikaajaline ning sõltub 
niiskuse liikumisest müüritises. Peale kantav nii käsitsi  kui krohvipumba abil. 
 
Tehnilised näitajad: 

Terasuurus    0-2 mm 
Kulunorm, kg/m2/10 mm   12 
Vähim kihi paksus, mm   20 (10 mm + 10 mm) 
Poorsus     kuni 25 mahu% 
Survetugevus    3 N/mm2 
Mördi kasutusaeg veega segamisest  2 h 
Veevajadus 25 kg kohta   6,2-6,5 l  
Kasutustemperatuur   +5 ºC - +30 ºC 
Säilivusaeg    ca 18 kuud     
 
Aluspind:  

• vana krohv tuleb eemaldada vähemalt kuni 80 cm kõrgusele märgumispiirist 
(vundamenditaldmikust) 

• alusmüüritise pudedad vuugid puhastada kuni 2 cm sügavuselt 
• eemaldada tolm ja pude aluspindpind, lasta pinnal kuivada 
• kruntida krundiga Sakret KSp Silicate või Sakret TGW  

 

Kulunorm: 
Veega segamisel saab ühest 25 kg kotist kuivsegust ca 27 liitrit valmismörti. Sellest kogusest piisab 1,2 
m2 katmiseks 20 mm paksuse kihina. 
 
Töö käik: 

• Segada kuivsegu miksri abil ühtlaseks massiks. Piisava õhupooride arvu saamiseks soovitame 
kasutada kaheetapilise segamisega kruvipumpasid. Esimese krohvikihi paksus peab olema 
mitte õhem, kui 1 cm. Pind tasandatakse hõõrutiga, lastakse tarduda ning karestatakse 
kraabitsaga, et pind ei jääks tihe. Peale 4 tunni kuni 3 ööpäeva möödumist (sõltub ilmastikust) 
kantakse pinnale järgmine, vähemalt 1 cm paksune krohvikiht. 

• Krohv tasandatakse tavaliste töövõtetega jälgides, et eelnev kivistumisaeg oleks piisav ja 
krohvipind ei muutuks liiga tihedaks. Värske krohvipinna liiga varajasel tasandamisel 
moodustub tihedam ehk vähepoorsem tehiskivi, mille veeaurujuhtivus on väiksem ette nähtust 
ehk saneerimisfunktsiooni mittetäitev. 

• Kui pind kavandatakse katta dekoratiivse õhekrohviga, tuleb selle pind vuukide abil 
sektoriteks muuta (liigendada nt. 2x3 m). Õhekrohvideks on võimalik kasutada Sakreti 
dekoratiivkrohve SBP või MRP-E (mineraalsel sideainel) või SIL (silikaatsideainel), mitte 
mingil juhul ei tohi kasutada veeauru mitte läbilaskvaid viimistluskihte. Pinnad on samuti 
võimalik pahteldada pineraalsete pahtlitega nagu lubipahtel Sakret SFP. Sisetingimustes 
tagada saneerimis-krohviga SPG krohvitud  ruumi püsivalt piisav ventilatsioon (keldrid). 
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Säilitamine: 
Säilitada kuivas, suletud pakendis ja puitalusel. Kaitsta ilmastikumõjude eest. Lahtine või katkine 
pakend tuleb koheselt sulgeda. 
 

Nõuandeid: 

Toode sisaldab tsementi ja on veega segades leeliselise reaktsiooniga. 
Vältida mördi sattumist silma ning nahale. 
Eelmainitud kontakti puhul tuleb pesta kontaktpinda jooksva veega, vajadusel konsulteerida arstiga. 
 

Pakend: 
25 kg kott 
alusel 42 kotti  
 
Tootja: SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Franklinstraße 14 10587 Berlin. 
Toote esindaja Eestis: SAKRET OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvama. 


