
TERMOKROHV K ja P 

Tootekirjeldus Kahekomponendiline mineraalne soojusisolatsioonkrohv, mis 

saadakse puhta veega segamisel. 

Koostis Termiliselt töödeldud vulkaaniline silikaatliiv, hüdraatlubi 

(Termokrohv K) või lubjapasta (Termokrohv P), metakaoliin, õhku 

manustavad orgaanilised lisandid ja metüültselluloos. 

Omadused Kõrged soojus ja heli  isoleerivad omadused; 

Ei lase tekkida hallitustel ja seentel; 

Väga hea hingavus (difusioon); 

Väga hea tulepüsivus; 

 

Tehnilised andmed  

Klassifikatsioon Termokrohv kergtäitematerjaliga vastavalt EN 13055-1 

 Soojusjuhtivus λ 0,072 W / mK 

 Tera suurus 0-2 mm 

 Tihedus u. 316 kg / m3 (Kuiv, pärast kõvenemist) 

 Nakketugevus 0,1 ± 0,01 N / mm² (EN 1015-12) 

 Veeimavus 1,7 ± 0,1 kg / m² min 0,5(EN 1015-18) 

 Survetugevus 1 ± 0,2 N / mm² 

 Materjali kulu 50L kott u 4,5m2/1cm 

 Auruläbilaskvus 4,52 (EN1015-19:2016) 

 Tulekindlus Klass A1 (vastavalt standardile EN 13501-1) 

Klassifikatsioon  

 Amorfne alumiiniumisilikaat (amorfne silikaatkivi). Hüdraatlubi. 

 Täpne ainete klassifikatsioon on esitatud ohutuskaardil mis on 

koostatud vastavalt EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS 

(EÜ) NR 1907/2006, 18. detsember 2006 ja lisale II 

 

Ladustamine Ladustada kuivades tingimustes puitalustel. Säilib vähemalt 6 kuud 

 

Pakendamine 

Termokrohv K - 50L kott 

Termokrohv P - 50L kott + 9kg Lubjapasta (max 14kg) 



Kasutamine 

Termokrohv on ettenähtud kasutamiseks nii sise- kui väli 

tingimustes kasutades sundsegamist (seguvispel või horisontaalne 

segumasin). Segada mitte üle 4 min.  

Aluspinna ja ümbritseva õhu temperatuur peab olema vahemikus  + 

5 ° C ja + 28 ° C. 

Termokrohv sobib nii käsitsi kui ka masinaga krohvimiseks (krohvi 

masina sobivust küsige tootjalt) 

Kuivainete ohutusandmed 
(Kotid 50 liitrit); Xi-ärritav; sisaldab hüdraat lupja 

R37 / 38 ärritab hingamisteid ja nahka 

R41 Tõsiste silmakahjustuste oht 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge hingake tolmu sisse. 

Vältige kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda 

arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole 

abi saamiseks ja näidake pakendit või etiketti. 

 

 

 - Ärritab nahka 

 

 

 - Silma kahjustuse oht 

 

Märgainete ohutusandmed (Lubjapasta) 
(pakend 18kg); Xi-ärritav 

R37 / 38 ärritab hingamisteid ja nahka 

R41 Tõsiste silmakahjustuste oht 

Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Vältige kokkupuudet nahaga. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda 

arsti poole. Kanda sobivaid kaitsekindaid. Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole 

abi saamiseks ja näidake pakendit või etiketti. 
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