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BAUMIT MosaikTop 
Kasutusvalmis mosaiikkrohv 

 

 OMADUSED                                                                                                
Hästi vetthülgav, vastupidav atmosfääri mõjudele, 
auruläbilaskev, pestav ,vastupidav mehaanilistele 
vigastustele ja mugav kasutamisel (kandmisel). 

 KOOSTIS 
Orgaanilised sideained- puhas akrülaat, värviline kvartsliiv, 
lisandid ja vesi. 

 KASUTUSALA 
Vetthülgav, tugev krohv värvilise kvartsliivaga sisetöödeks 
(nt. trepikodades) ja välistöödeks. Kasutatakse peamiselt 
majade ja hoonete soklites. Alati kasutatakse koos 
universaalkrundiga Baumit UniPrimer. 

 TEHNILISED ANDMED 
Teralisus:     ~ 2,0 mm 
Kõvaaine sisaldus:    ~ 80%  
Täiteaine:     värviline kvartsliiv  
Auruläbilaskmise takistuse  
koefitsent μ:     ~ 110- 140  
Auruläbilaskmise koefitsent :   0,13- 0,17 m  

(2 mm kihi paksusel)  

Kulu:      ~ 5,5 kg/m²  
Värvid:     36 värvi 

 TÖÖKOHA JA KESKKONNA KAITSE 
S 2:  Hoida lastele kättesaamatus kohas  
S 24:  Vältida kokkupuudet nahaga  
S 25:  Vältida silma sattumist  
S 37:  Kanda sobivaid kaitsekindaid 

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

 

 
 KVALITEEDI KONTROLL 
Ettevõttesisene kontroll tehase laboratooriumides. 
Väline kontroll teostatakse sertifitseeritud laborites. 

 PAKEND 
25 kg ämber 

 OHUTUSNÕUDED 
Kanda silmade ja naha kaitset. Krohvimisel vältida 
sattumist kokkupuutuvate pinnastega, eriti klaas, 
keraamika, klinker, looduslik kivi, lakk ja metall. 
Pritsmed koheselt eemaldada veega. Töövahendid 
ja krohvimasina puhastada veega, koheselt peale 
tööde teostamist. 

 ALUSPIND 
Aluspind peab olema puhas, kuiv, mitte 
läbikülmunud, hästi imav, tolmuvaba, tugev, mitte 
pudenev.  
On soovitav kanda:  

 Tsemendi ja lubi-tsemendi hõõrutud 
krohvide peale  

 Betoonile ja teistele mineraalsetele 
pindadele  

 Lubja-kips- ja kips-lubja- ning kipskrohvide 
peale 

On lubatud kanda: 

 komplekssetes soojusisolatsiooni 
süsteemides sokli tsoonis (pöörata 
tähelepanu värvikoefitsendi peale, vt. 
värvikaarti Baumit colours of more 
emotion) 

Ei sobi: 

 Lubjakrohvide ja -värvide peale 
• Soojusisoleerivate krohvide peale 

  
 
 
 
 



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. 

 ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE 
• Tolmuvad ja pudenevad pinnad tugevdada 
sügavläbiimbuva krundiga Baumit TiefenGrund 
(kuivamisaeg vähemalt 12 tundi) 
• Paakunud kihid eemaldada mehaaniliselt 
• Õlijäljed raketisest betoonil puhastada kuuma auruga 
või spets. lahustiga 
• Mustad pinnad hoolikalt puhastada Baumit 
FassadenReiniger 
• Mustad pinnad ja/või pinnad samblaga puhastada 
mehaaniliselt või kuuma auruga, või kasutada spets. 
aineid sambla eemaldamiseks (Baumit SanierLösung) 
• Soolade ja niiskuse suure mõjuga kasutada 
spetsiaalseid kaitsevahendeid (nt. kuivalt puhastada 
harjaga, töödelda lahusega Baumit AntiSulfait , kanda 
saneerimiskrohv) 
• Halvasti püsivad ja murenenud pinnad eemaldada 
mehaaniliselt 
• Defektidega ja pragudega lõigud parandada 
(tasandada) sobiva pahtlimassiga (näit. seguga Baumit 
RenovierSpachtel G) ja vajadusel armeerida klaaskiud 
armeerimisvõrguga TextilglasGitter/Baumit openTex. 
 
Kõik pinnatüübid on vajalik eelnevalt töödelda 
universaalkrundiga Baumit UniPrimer (krundi 
kuivamisaeg vähemalt 24 tundi) 

 PINNALE KANDMINE 
Enne krohvi kandmist krunditud pinnale peab pind 
kuivama vähemalt 24 tundi.  
 
Enne kasutamist: Baumit MosaikTop krohv tuleb 
korralikult segada mikseriga aeglasel käigul. Mosaiik 
krohv oma konsistensi poolest on kasutusvalmis. 
Vajadusel võib krohvile lisada vett (max. 1% puhast vett). 
Krohvi peab kandma tera kihipaksusega roostevaba 
pahtlilabidaga ja niiskena tuleb hõõruda ilma vahedeta 
ning alati ühes ja samas suunas.  
Krohvi tuleb kanda sujuvalt, ilma pausideta. Mitte 
segada teiste materjalidega.  
 
Kihtide kandmise järjestikkus: 
• 1 kiht universaalkrunti Baumit UniPrimer 
(ühtlaselt kogu pinna peal) või 
• 1 kiht Baumit MosaikTop krohvi 
 
Selleks, et vältida värvitooni erinevust , tuleb tellida 
krohvi terve objekti jaoks, nii et krohv tuleks ühest 
tehasepartiist. Seejuures on võimalik tarnida osade 
kaupa. Erinevatest tehasepartiides krohvi kasutamisel 
tuleb neid segada (ühtlustada) algusest peale. 

 
 
 

 

 ÜLDJUHEND 
Õhu, materjalide ja aluspinna temperatuur kandmise 
momendil ja kuivamise ajal ei tohi olla alla +5®C. Ei 
tohi töötada otsese päikese ega vihma käes ning ka 
tugeva tuulega (näit tuleb katta fassaadid 
tellingukattega või kilega). Kuivamisega värskelt 
kantud Baumit MosaikTop krohvi piimjas värv kaob 
ära. Kõrge õhuniiskus ja madalad temperatuurid 
võivad märgatavalt pikendada kuivamisaega. 
Kuivamisaja käigus niiskuse mõju all võib tekkida 
lühikeseks ajaks piimjas värv. Tuleb vältida niiskuse 
teket aluspinna kaudu (kaitsta seinad, piirded, 
katuste allalaskmise tsoonid jne.) Kui mosaiik krohv 
kantakse alla krundi taset (teeäär jne) tuleb krohvi 
kaitsta niiskuse eest vastava tihendamisega. 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


