
       GOLDVENDER OÜ                                           Faks. +372 733516                             www.goldvender.ee  
Ringtee 43E, 50105, Tartu                                    Tel. +372 7333577                        goldvender@goldvender.ee  

 

 

BAUMIT MPI 25 
Krohv mineraalpindadele (sisetöödeks) 

 OMADUSED                                                                                                
Auruläbilaskev, valmistab pinna ette värvimiseks, 
reguleerib niiskuse taset siseruumides. 

 KOOSTIS 
Lubi hüdraat, tsement, krohvliivad, perliit, segulisandid 

 KASUTUSALA 
Krohv on mõeldud kasutamiseks siseruumides ja 
mõõdukalt niisketes ruumides, nt eramajade ja korterite 
köökides ja vannitubades. Kasutatakse pahtli, värvi ja 
mineraalsete dekoratiivkrohvide aluspinnana. 

 TEHNILISED ANDMED 
Tera suurus:                          1 mm 
Survetugevus (28 päeva):         >2,5 N/mm² 
Paindetugevus (28 päeva):     >1,0 N/mm² 
Kuivsegu tihedus:                     ~1250 kg/m³ 
Soojusjuhtivustegur  λ:           ~0,80 Wt/mxK 
Veeauru takistustegur μ:         ~15 
Vee kogus koti kohta             ~11 L 
Min.kihi paksus:                      10 mm seintel 
                                                  8 mm lagedel 
Materjali kulu:                            14 kg/m² krohvi  

paksusel 10 mm 

 TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE 
R 36:  Ärritab silmi  
R 38:  Ärritab nahka 
R 43:  Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust 
S  2:   Hoida lastele kättesaamatus kohas 
S 24:  Vältida kokkupuudet nahaga 
S 25:   Vältida silma sattumist 
S:26    Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja 
pöörduda arsti poole 
S 27   Eemaldada koheselt, määrdunud, läbiimbunud 
riided 
S 28:  Nahale sattumisel pesta koheselt rohke veega 
S 37:   Kanda sobivaid kaitsekindaid 
 
 

 
 
  

 
 

 

 SÄILIVUSAEG 
Säilivusaeg on 6 kuud kuivas ruumis, tehasepakendis 
ja puitalustel. 

 KVALITEEDI KONTROLL 
Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides.  

 PAKEND 
25 kg kott 

 ALUSPIND 
Aluspind peab olema tugev, imav, kuiv ja puhas, 
pleekimata, vaba mustusest ja lahtistest osakestest, 
tolmust ja õlist. Aluspind ei tohi olla külmunud. 

 PINNALE KANDMINE 
Baumit MPI 25 kantakse pinnale vajalikus 
kihipaksuses krohvimasinaga, nt. PFT G4.  
Veenduge, et krohvimasina sees ei ole kipssisalduva 
mateljali jääke. Enne krohvimist aluspinda vajadusel 
eelnevalt niisutada. Vajadusel kasutada vastavaid 
roostevabasid krohvi nurgaprofiile (mitte paigaldada 
kipsiga). 
Krohvi kantakse kahes etapis ülevalt alla ja 
tasandatakse terasiluriga. Seejärel osaliselt kivistunud 
tasanduskihti hõõrutakse plast- või puiduhõõrukiga. 
Väga ebatasase aluspinna puhul (üle 30 mm) Baumit 
MPI 25 kantakse kahes kihis, esialgu aluskiht 
paksusega kuni 25 mm ja seejärel teha 
horisontaalsooned. 24 tundi möödumisel kantakse 
teine kiht paksusega 5-7 mm ja pind hõõrutakse üle. 
Krohv karboniseerub/kivistub paremini kui seda 
niisutakse 2 päeva jooksul. Ei soovitata ühe korraga 
kanda MPI 25 kihi paksusega üle 30 mm. 

  
 
 
 
 



Meie poolt antavad suulised ja kirjalikud soovitused materjalide praktiliseks kasutamiseks põhinevad isiklikul kogemusel, kaasaegsel 
tehnoloogial ja tehnikal eesmärgiga nõustada ostjaid (tarbijaid), mis meid mitte millekski ei kohusta. Antud soovitused ei ole 
käsitletavad ühegi lepingulise õigussuhte kokkuleppena või täiendavaks kohustuseks ostu-müügi lepingule. Meie poolt antud 
soovitused ei vabasta ostjat iseseisvast toote kasutamise sobilikkuse kontrollist ettenähtud otstarbel. 

 TEADMISEKS 
Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur paigalduse ja 
kuivamise ajal ei tohi olla alla +5 ºC.   
Krohvi otsene soojendus ei ole lubatud. 
Värskelt kantud krohvi tuleb niisutada 2 päeva jooksul. 
Enne lõppkihi pealekiandmist krohv peab täielikult ära 
kuivama. Kuivamisaeg 1 cm kihi paksuse korral on 10 
päeva. 
Enne krohvitööde alustamist kõik vuugid ja augud peavad 
olema täidetud lubitsemendi seguga (nt. Baumit 
SpeedFill). Kui seinale on paigaldatud mõni varustus 
(elektrikilp, torud jne.), pragude tekkimise vältimiseks 
tuleb põkkekohtades krohvi aluspinnani sisse lõigata. 
Mitte kanda keraamilistele plaatidele. 
 
Lõppviimistlusel võib kasutada viimistluspahtleid ja värvi 
nagu näiteks: 

 Baumit NanoporColor 

 Baumit SilikatColor 

 Baumit SilikonColor 

 Baumit NanoporTop Fine 
 Baumit FillTop 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


