
 

 

 

 

 

MINERAL DRY 
 

 

 

 

Mineraalkrohv 
Üraskikäikude faktuuriga, graanulite läbimõõt 2,5 või 3,5 mm 

 
Õhukesekihiline dekoratiivkrohv sise- ja välistöödeks 

CT 35 

 
 

 hea veeauru läbilaskvus 

 väga vastupidav ja ilmastikukindel 

 looduslikult vastupidav seentele, vetikatele ja hallitusele 

 hüdrofoobne 

 2 varianti - valge ja ülevärvitav 

 

 
 

Krohv Ceresit CT 35 on kantakse õhukese kihina betoon- ja 

kipspindadele, harilikule krohvile, kipskiud- ja 

kipskartongplaatidele jms. Soovitame CT 35 kasutada 

fassaadikrohvina välissoojustuse liitsüsteemides Ceresit 

Ceretherm ETICS vahtpolüstüreen- või mineraal-villplaatide 

katmiseks. Krohvi CT 35 on saadaval nii valgena kui ka 

Ceresiti värvidega ülevärvitavana. 

 

 
 
CT 35 võib kasutada koormust taluvatel, tasastel, kuivadel 
ja puhastel, segu nakkumist takistavatest ainetest (nt 
määrdeõlidest, bituumenist, tolmust) puhastatud pindadel: 
- Ceresit CT 16 kruntvärviga üle krunditud betoon ning 
tsement- ja lubitsementkrohv (vähemalt 28 päeva vanune, 
jääkniiskus ≤ 4%); 
- Ceresit CT 85, CT 190 või ZU segust tehtud ja 
klaaskiudvõrguga sarrustatud (segukihi vanus vähemalt 3 
päeva) ning CT 16 või CT 87-ga krunditud (krundikihi vanus 
vähemalt 2 päeva) segukihid; 
- kipspinnad (ainult sisetingimustes) jääkniiskusega alla 1%, 
mis on kõigepealt krunditud vahendiga Ceresit CT 17, 
seejärel aga värviga CT 16; 
- tootjate juhiste järgi paigaldatud kipskartong- ja 
kipskiudplaadid (ainult sisetingimustes), mis on kõigepealt 
krunditud vahendiga Ceresit CT 17, seejärel aga värviga CT 
16; 
- aluspinnaga hästi nakkuvad tugevad värvikihid (ainult 
sisetingimustes), mis on krunditud värviga CT 16. 
Suure imavusvõimega pinnad kruntida kõigepealt üle 
kruntimisvahendiga Ceresit CT 17 ning mitte varem kui 2 
tunni pärast kruntvärviga CT 16. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Puistake kogu pakendi sisu täpselt välja mõõdetud puhtasse 
jahedasse vette ja segage segumikseri abil ühtlase tükkideta 
massi saamiseni läbi. Krohv kantakse pinnale terashõõrutit 
nurga all hoides ühtlase graanulipaksuse kihina. Kui segu ei 
kleepu enam tööriista külge, vormitakse lapiti hoitava 
plastikhõõruti abil ühtlane faktuur. Sõltuvalt hõõruti liigutuste  
suunast võib saada ringjaid, horisontaalseid või vertikaalseid 
jooni. 
Ärge piserdage krohvi veega! 
Tehke üks pind korraga ühtlast konsistentsi hoides valmis 
(kasutage kõigi pakendite jaoks sama veekogust). 
 

 
 
CT 35 sisaldab tsementi ja veega segades tekib aluseline 
reaktsioon, mistõttu tuleb kaitsta nahka ja silmi. Silma 
sattumisel loputage veega ja pöörduge arsti poole. 
Toote säilivusaja jooksul on kroom VI sisaldus alla 2 ppm. 
Tekstis esitatud toimivusomadusi on kirjeldatud toote 
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Henkel Balti OÜ 
Sõbra 43 
50106 Tartu, Eesti 
Tel. (+372) 7305 800 

 

toimivusdeklaratsioonis. 

 
 

25 kg kotid. 

 

 

 

Mitte kanda krohvi otsese päikesevalguse käes olevatele 

seintele. Soojustustööde tegemise ajal on soovitatav 

tellingutel tingimata kasutada katteid. Täieliku kuivamiseni 

(vähemalt 24 tundi) tuleb valmis krohvikihti kaitsta otsese 

päikesevalguse, vihma ja tugeva tuule eest. 

Krohvi ühtlase struktuuri tagamiseks peab tellingute 

üksikutel tasanditel töötama piisavalt inimesi, järgmine 

tööpind ühendatakse aga märg-märjasse-meetodil. 

Krohvisegus sisalduvate looduslike täiteainete tõttu võib 
tekkida erinevusi kuivanud krohvipinna välimuses ja 
värvitoonides. Seetõttu soovitatakse ühe tasapinna 
katmiseks kasutada sama tootepartii numbriga märgistatud 
materjali. 
 

 
Koostis:   mineraalsete täiteainete ja                                      
   modifikaatoritega tsementide segu 
_____________________________________________________ 
Puistetihedus: 
2,5 mm graanulitega                                           umbes 1,4 kg/dm³ 
3,5 mm graanulitega                                           umbes 1,5 kg/dm³ 
_____________________________________________________ 
Segamisvahekord:                  5,0 – 5,6 l vett 25 kg kohta 
_____________________________________________________ 
Kasutamistemperatuur:                                          + 5° kuni + 25°C 
_____________________________________________________ 
Kasutamisaeg:                                         kuni 60 min 
_____________________________________________________ 
Survetugevus:                                              CS IV (EN 998-1 järgi) 
_____________________________________________________ 
Nake:      0,25 N/mm2 FP:B (EN 998-1 järgi) 
_____________________________________________________ 
Veeimavus:          kategooria W2 (EN 998-1 järgi) 
_____________________________________________________ 
Veeauru läbilaskvustegur:                       µ ≤ 29 (EN 998-1 järgi) 
_____________________________________________________ 
Soojusjuhtivus:                    λ10, kuivalt:  0,54 W/mK) 
       (EN 998-1: järgi) 
_____________________________________________________ 
Löögikindlus:                      kat. III (ETAG 004 järgi) 
_____________________________________________________ 
Veeimavus 24 h pärast:              <0,5 kg/m2 (ETAG 004 järgi) 
_____________________________________________________ 
Veeauru läbilaskvus:              Sd ≤ 1,0 m (ETAG 004 järgi) 
_____________________________________________________ 
Kihtidevaheline nake pärast vananemist:  

            ≥ 0,08 MPa (ETAG 004 järgi) 
_____________________________________________________ 
Tuleohutusalane klassifikatsioon (EN 13501-1 järgi) 
- krohv CT 35: A1 
- A2– s1, d0 süsteemides: 
Ceresit Ceretherm Wool Classic,  
Ceresit Ceretherm Wool Premium,  
Ceresit Ceretherm Universal MW 
- B-s1, d0 süsteemides: 
Ceresit Ceretherm Popular,  
Ceresit Ceretherm Classic, 
Ceresit Ceretherm Premium,  
Ceresit Ceretherm Universal EPS,  
Ceresit Ceretherm Universal XPS 
_____________________________________________________ 
 
 

 
 Vastupidavus hallitusseente läbikasvamisele: 
                                                                          täielik vastupidavus  
_____________________________________________________ 
Orienteeruv materjalikulu: 
 
2,5 mm graanulitega  2,5–3,0 kg/m2 
3,5 mm graanulitega  3,5–4,0 kg/m2 
sõltuvalt aluspinna tasasusest 
_____________________________________________________ 
Säilitamine: kuni 12 kuud valmistamise 

kuupäevast, kui toodangut hoitakse 
kaubaalustel kuivades tingimustes 
tervetes kahjustamata 
originaalpakendites. 

_____________________________________________________ 
 
Tootel on järgmised viitedokumendid: 
-  
- Euroopa tehniline tunnustus (ETA) süsteemides: 
 
Ceresit 
Cere-
therm- 

süsteem 

Popular Classic Premium 
Wool 

Classic 
Wool 

Premium 
Universal 

EPS  

Universal 

XPS  

Universal 

MW  

ETA 08/0309 
09/001

4 
08/0308 09/0026 09/0037 

13/0535  13/0807  14/0127  

Sertifikaat 
1488-CPR-

0382/Z 

1488-
CPD-

0104/W 

1488-
CPR-

0363/Z 

1488-
CPD-

0127/W 

1488-CPR-
0375/Z 

1488-

CPR- 

0457/Z  

1488-

CPR- 

0456/Z  

1488-

CPR- 

0362 

Viite-
dokument 00426  00420  00428  00424  00430  00433  00434  00435  

 
 
 

Toode vastab standardile EN 998-1. Orgaaniliste sideainete 
põhised välistööde krohvid. Toimivusdeklaratsioon nr 00249. 
 
 
Tehnilist abi ja juhtnööre saab telefonil: 
Andrus Sepp  +372 5168787 

 
Peale sellel tehnilisel andmelehel esitatud näpunäidete tuleb järgida 
ehituseeskirju, instituutide ja ühingute ehitusalaseid suuniseid, 
asjakohaseid riiklikke ning Euroopa standardeid, 
tunnustusdokumente, töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju jms. 
Ülalnimetatud tehnilised omadused ja tunnused on määratud 
praktiliste kogemuste ja tehtud katsete põhjal. Materjalide omaduste 
ja kasutusalade puhul, mis jäävad väljapoole käesoleval tehnilisel 
andmelehel märgitud piire, on vajalik meiepoolne kirjalik kinnitus. 
Kõik andmed kehtivad, kui töödeldava pinna, keskkonna ja materjali 
temperatuur on +23 °C ning suhteline õhuniiskus on 50%, kui ei ole 
märgitud teisiti. Teistsugustes ilmastikutingimustes võivad märgitud 
parameetrid muutuda. 

Sellel tehnilisel andmelehel esitatud teave, sh meie toodete 
pealekandmise viisi ja tingimusi ning kasutusulatust käsitlevad 
suunised, on välja töötatud meie ametialaste kogemuste põhjal. 
Käesoleval andmelehel on ära toodud materjali 
kasutamisvõimalused, samuti antakse soovitusi tööde tegemise 
kohta. Siiski ei saa siin kirjeldada kõiki professionaalide 
kasutatavaid töövõtteid. Tootja tagab toote kvaliteedi, kuid ei saa 
mõjutada toote kasutustingimusi ega tagada õiget kasutusviisi. 
Kuna toodete kasutustingimused võivad muutuda, tuleb kahtluste 
korral teha iseseisvalt tööproov. Me ei vastuta ülalmärgitud teabe 
või sellega seotud mis tahes suuliste soovituste eest, v.a raske 
hooletuse või tahtliku süü juhtudel. Selle tehnilise andmelehe 
väljaandmisega kaotavad kehtivuse kõik varasemad variandid. 
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